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Конкурентність, спрямованість на досягнення, швидкозмінність  сьогодення 

висувають неабиякі вимоги до людини та її спроможності відповідати на ці 

виклики.  Висока самоефективність (self-efficacy) особистості, концепція якої була 

розроблена в рамках соціально-когнітивної теорії А. Бандурою, як усвідомлення 

власної компетентності, впевненість у своїй спроможності дають змогу досягати 

поставлених цілей, виявляти більшу наполегливість зустрічаючись з перешкодами. 

успішно діяти в складних ситуаціях. Самоефективність є продуктом складного 

процесу самопереконання, який відбувається на основі когнітивного опрацювання 

різних джерел інформації про власну ефективність, зокрема безпосереднього та  

опосередкованого досвід, суспільної думки, фізичного та емоційного станів.  

Як технологія розвитку самоефективності,  підвищення продуктивності і 

екологічності особистісних стратегій досягнення результату чудово 

зарекомендував себе коучинг. Коучинг визначають як процес, що побудований на 

принципах партнерства, який   стимулює мислення та творчість людини, надихає її 

на максимальне розкриття свого особистого та професійного потенціалу. М. Дауні 

описує коучинг як мистецтво сприяння підвищенню результативності, навчанню і 

розвитку іншої людини. 

 Ключовими моментами   коучингу є: 

• Усвідомлення - знання того, що відбувається навколо нас. Усвідомлення - це 

зібраність і ясність сприйняття фактів, що відносяться до справи, і інформації 

і здатність визначити, що саме відноситься до справи.  

• Довіра. Якщо створити обстановку довіри, коли клієнт довіряє не лише 

коучу, але і собі, бажаний результат досягається набагато швидше. 

• Відповідальність. Якщо ми по-справжньому беремо на себе відповідальність 

в наших думках і наших діях, наші зобов'язання по відношенню до них 

зростають і підвищується наша продуктивність. 

Принципи, якими, за Дж. Уитмором, керується в своїй роботі коуч: 

- Віра у спроможності людини: коуч вірить, що всі люди мають набагато більші 

здібності, ніж вони виявляють у своєму повсякденному житті.  

- Принцип рівності: технологію коучинга спрямовано на  формування 

партнерських стосунків між коучем і клієнтом.  
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- Відсутність готових відповідей: коуч не пропонує  готових відповідей, клієнт 

має сам всього дійти, коуч лише стимулює його активність.  

- Принцип єдності і взаємозв'язку: позитивні результати в одній сфері 

діяльності призводять до досягнення успіхів в інших.  

Основним методом технології коучинга є питання, які стимулюють активність 

клієнта щодо усвідомлення власних цілей, ресурсів, можливостей і способів їх 

досягнення, прийняття відповідальності за їх реалізацію. Коуч підтримує клієнта в 

його відповідальності за власні цілі, стратегії і тактики досягнення.  Коучинг 

схожий на самостійне відкриття по важливій для клієнта темі в присутності 

надійного і грамотного партнера. Тому  як особливий стиль взаємодії, коучинг 

виникає і розвивається передусім у бізнес-консультуванні та управлінні.  

Зазначене, безумовно, можна віднести до переваг коучинга як психологічної 

технології. Однак коучинг має і обмеження. Так, коучинг орієнтований на процес 

усвідомлення, розкриття потенціалу, що обмежує його застосування в роботі з 

дітьми більш молодшого віку. Тому технології коучинга виявляються найбільш 

ефективними в роботі з дітьми старшого шкільного віку, зі студентською 

аудиторією та дорослими при реалізації групових форм роботи, таких як робота в 

проблемних групах, реалізація проектів, участь в інноваційних технопарках, бізнес-

інкубаторах тощо.  

Отож,  коучинг наразі є найбільш ефективною та  затребуваною технологією 

зрілих і самостійних людей, які прагнуть розвинути власну професійну та 

особистісну само ефективність. 

  


