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свою чергу, приводить до посилення методологічної підготовки студентів, у ході якої вони набу-
вають умінь постановки мети, проектування, оптимального вибору індивідуального стилю спо-
чатку пізнавальної діяльності, а потім і самостійної науково-дослідної роботи, яка є важливою
складовою діяльності будь-якого вищого навчального закладу. Активна участь практично всього
викладацького складу, аспірантів і широке залучення студентства дозволяє підтримувати та роз-
вивати кращі традиції наукових шкіл.

У зв’язку з високими темпами розвитку суспільства у всіх сферах наукової діяльності, знань,
отриманих у вищих навчальних закладах у рамках базових курсів, найчастіше не достатньо, щоб
бути висококваліфікованим фахівцем, здатним до креативних рішень у вирішенні поставлених
роботою проблем. Професійна діяльність дослідника неповноцінна, якщо вона будується тільки
як відтворення засвоєних методів роботи. З такими підходами до освітнього та науково-
дослідного процесу неможливо розвиватись, ані як особистості, ані фахівцю здатному до само-
вдосконалення шляхом використання об’єктивно наявних можливостей для досягнення якісно
вищих результатів освіти. Співробітник, який здатний працювати у творчому колективі, набагато
швидше досягає вищого рівня професіоналізму, і єдиним недоліком цього є перетворення його у
вузьконаправленого спеціаліста.

Основною метою реформування системи вищої освіти України є її орієнтація на науково-освітню
інноваційну діяльність, у якій університет є сучасним навчально-науковим інноваційним комплек-
сом, що інтенсивно генерує та передає суспільству не лише нові знання, а й нові технології.

В умовах інтеграції системи вищої освіти України у європейське та світове освітнє співтова-
риство саме функції трансферу знань і технологій разом із фундаменталізацією навчання ство-
рюють умови для експорту як знань, так і технологій. Фундаменталізація, як основа розвитку ін-
новаційної вищої освіти, передбачає: збереження ядра змісту, яке за своєю природою повинне
бути консервативним; навчання базових компетенцій; посилення загальноосвітніх компонентів у
професійних освітніх програмах; перехід до підготовки фахівців широкого профілю; пізню про-
філізацію навчання; посилення наукового потенціалу навчальних закладів, створення науково-
технологічних парків.
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КОУЧИНГ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Інноваційні методи, що використовуються в сучасній освіті, потребують залучення як вітчиз-
няного, так і міжнародного досвіду в системі нових технологій навчання, творчого використання
результатів науково-педагогічних досліджень, подальшого професійного вдосконалення науко-
во-педагогічних працівників. Основною метою сучасного викладача є створення умов для розви-
тку студента і як професіонала, і як особистості. Результативність та ефективність нових методів
навчання із подальшим їх заглибленням у наукову сферу залежить безпосередньо від системи їх
запроваджень. Одним із засобів уведення в дію нових методів роботи зі студентами є метод коу-
чингу, який є досить актуальним на сьогодні, оскільки поєднує в собі як систему надання знань,
так і психологічно вивірену систему співпраці викладача і студента.

Коучинг (від англ. coaching — тренерство) — інструмент особистісного й професійного роз-
витку, формування якого почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у спорти-
вному тренерстві, позитивної, когнітивної й організаційної психології, в уявленні про усвідомле-
не життя й можливостях постійного й цілеспрямованого розвитку людини.

Коучинг в освіті — це один із різновидів консультування, це спосіб, який допомагає виклада-
чеві чітко визначити цілі і завдання як для себе, так і для студентів, сконцентруватися на їх дося-
гненні і отримувати більші результати у найкоротший термін, з максимальною віддачею і докла-
даючи мінімум зусиль.

Основне завдання викладача, який застосовує методи коучу, — створити студенту умови для
максимального розкриття та використання його творчого потенціалу. Іншими словами, в коучин-
гу мова йде про мобілізацію внутрішніх ресурсів людини, його потенціалу: самосвідомості, тво-
рчих здібностей, уяви, розуму, здатності відчувати, прагматизму. Саме так, у процесі взаємодії з
викладачем, студенти набувають нових навичок у мисленні і поведінці.

Коучинг — це психотехнології, які допомагають людині розвиватися в особистому і в
кар’єрному плані. Якщо заняття спрямовані на особистісний ріст, це називається екзи-
стенціальний коучинг, а якщо на розвиток кар’єри, то бізнес-коучинг. За аналогією можна виді-
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лити також як різновид освітній коучинг, коли викладач виступає не лише джерелом знань для
студента, а й справді стає наставником, коучем.

На заняттях із української словесності викладач може використовувати методику коучингу,
оскільки мова та література мають великий уплив на особистість кожного студента. Можна виді-
лити такі завдання та рекомендації у використанні методу коучингу на заняттях із української
словесності:

• розкриття внутрішнього потенціалу особистості студента (заохочення активних студентів
до читання сучасної української літератури з метою формування власної думки про якість таких
творів; підтримка студентів, які пишуть вірші чи прозу; наукове керівництво у студентів, які ак-
тивно цікавляться науковими розробками у сфері літератури чи мови, рекомендація їхніх робіт
на студентські наукові конференції тощо);

• розвиток особистості через делегування відповідальності (заохочення студентів до відві-
дання музеїв, театрів; організації літературних чи мовних вечорів тощо, коли студенти самі бе-
руть на себе відповідальність організувати заходи, а в подальшому звітують на заняттях про ви-
конану роботу);

• досягнення високого рівня відповідальності і усвідомлення у всіх учасників коучингу (ро-
бота викладача-коуча стає повністю консультативною, а студенти набувають досвіду у викорис-
танні як мовних навичок, так і ознайомлюються із сучасною українською літературою; студенти
в групах працюють як одна команда).
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ
 ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ

«…лише через розвиток людських якостей
 і людських здібностей можна досягти зміни усієї орієнтованої

на матеріальні цінності цивілізації і використати
 увесь її величезний потенціал для благих цілей»

А. Печчеї «Людські якості»

Сучасне студентство активно долучається до формування соціально-економічних відносин,
опановує європейський інформаційний простір, що ставить перед сучасною вищою школою нові
соціальні завдання, пов’язані з підготовкою креативно налаштованого професорсько-
викладацького складу, здатного забезпечити не просте накопичення студентами знань та предме-
тних умінь і навичок, а й професійне становлення майбутніх фахівців, здатних до творчості, при-
йняття оптимальних рішень, таких, що володіють навичками самоосвіти й самовиховання, осо-
бистісного зростання й самоствердження.

Провідною світовою мережею дослідницьких університетів «Universitas 21» 2012 року опуб-
ліковано рейтинг систем вищої освіти у світі, в якому Україна, отримавши 25 місце, випередила
такі європейські країни, як Чехія, Польща, Словенія, Італія та Росія. Рейтинг був розроблений з
метою підкреслення важливості створення сприятливого середовища для того, щоб вищі навча-
льні заклади могли внести свій вклад в економічний і культурний розвиток, володіти незапереч-
ними конкурентними перевагами. При цьому наголошується на пріоритетній ролі професійних,
світоглядних і громадянських якостей майбутніх фахівців, здатних до професійного самовизна-
чення, гнучкості, мобільності, пошукової активності, готовності до самопізнання, саморозвитку,
самоактуалізації. У цьому сенсі особливої актуальності набуває комунікативна культура у взає-
мовідносинах основних суб’єктів навчального процесу — викладача і студента. Комунікативна
культура являє собою систему знань, умінь, навичок, що сприяють формуванню особистості, її
духовних, інтелектуальних, етичних і професійних якостей. Особливості комунікативної культу-
ри у взаємовідносинах між викладачем і студентом визначаються наступними компонентами:
комунікативний (встановлення і регуляція взаємовідносин між викладачем та студентами, забез-
печення гуманістичної спрямованості розвитку студентів); психологічний (створення умов для
забезпечення психологічної свободи та прояву індивідуальності студента); пізнавальний (забез-
печення повноцінного сприймання навчальної інформації студентами, формування в них особис-
тісного, емоційно-ціннісного ставлення до знань);організаційний (забезпечення раціональної ор-
ганізації навчально-практичної діяльності студентів). Водночас загальна культура викладача




