
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ КОУЧИНГУ 

Петровська Інга Ростиславівна, доцент кафедри психології. Педагогіки і права 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 
Стаття присвячена комплексному дослідженню коучингу як способу 

підвищення ефективності управлінської діяльності керівника навчального 

закладу. Висвітлено основні завдання та характеристики коучингу як нового 

стилю управління. Проаналізовано низку основних професійних проблем у 

діяльності керівників навчальних закладів та показано шляхи їх вирішення за 

допомогою проведення коуч-сесії. 

Ключові слова: коучинг, коуч-сесія, управління, керівник. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Суспільно-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в 

Україні, суттєво впливають на діючу систему освіти. До того ж формується 

нова ідеологія та практика життєдіяльності сучасної школи як соціально-

педагогічної системи, результатом якої є забезпечення сучасної якості освіти на 

підставі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства й держави. Управління є 

тією рушійною силою, яка націлена на активізацію людини через створення 

оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого потенціалу. Тому 

керівнику закладу освіти слід орієнтуватися в різноманітності сучасних 

управлінських ідей, вивчати й успішно застосовувати досягнення науки та 

перспективного педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність.  Саме 

тому управління освітніми процесами є актуальним, оскільки шкільна практика 

свідчить про недостатню підготовленість керівників шкіл до професійної 

управлінської діяльності, про відсутність у багатьох із них необхідної 

управлінської культури, яка виражається через розвиток особистості [2, c. 215]. 



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Розв’язання завдань сучасної освіти, оптимізація навчально-виховного 

процесу передбачає врахування різних чинників – політичних, економічних, 

законодавчих, соціальних тощо. Вагоме місце серед них посідають соціально-

психологічні чинники, що пов’язані із урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей людей та закономірностей спілкування в 

соціальних групах. Вивчення практичної роботи управлінських кадрів закладів 

освіти і підготовки їх до професійної діяльності дозволяє встановити наявність 

суперечностей між: об’єктивною необхідністю вдосконалення праці керівників 

закладів освіти через підвищення ефективності їхньої соціально-психологічної 

підготовки та недостатньою розробкою її засобів і методів. Важливою роллю 

соціально-психологічних властивостей  керівника закладу, його умінням 

керувати не лише закладом, а й персоналом та собою в реальній управлінській 

практиці та істотними прогалинами у вивченні цих питань у вітчизняній 

психології.  

Настав час всезагального усвідомлення того, що від рівня індивідуальної 

самореалізації кожної особистості залежить ріст і масштаби досягнень людства 

в галузі матеріальних і духовних цінностей. Все це вимагає інноваційного 

підходу до підготовки і розвитку кадрів управління, менеджерів, керівників 

закладів освіти, в тому числі зумовлює впровадження нових управлінських 

технологій, передбачає зміну нормативних вимог до керівників, до їх технічної 

компетентності, здатності орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках, 

уміння створювати працездатні колективи людей, які притримуються різних 

цінностей і живуть в інших нових умовах, використовувати засоби комунікації 

та інноваційні способи управління.  

У нашому дослідженні принципово важливою є теза про те, що суть 

управління завжди невід'ємно пов'язана із самою керованою системою,  та її 

специфікою - управління освітнім закладом суттєво відрізняється від 



управління промисловим підприємством. Ще наприкінці 80-90-х років 

фахівцями в галузі соціального та виробничого управління (О. Дейнеко, С. 

Каменіцер, Г. Попов, В. Лісицин та ін.), а також у галузі управління школою 

(Ю. Конаржевський, В. Кричевський, Є. Павлютенков, Е. Тонконогая, Т. 

Шамова та ін.) обґрунтовувалась необхідність розглядати діяльність керівника 

як професійну. Так, В. Крічевський ядром професійної діяльності керівника 

школи вважає його управлінську діяльність. 

Професійна діяльність керівника школи вимагає спеціальної підготовки, 

певних професійно значущих якостей, професійної компетентності, 

управлінської культури. Така діяльність збагачує особистість, розширює її 

можливості, вводить у сферу соціально-економічної та духовної взаємодії з 

колективом, формує її мотиваційну сферу, змінює ціннісні орієнтації. В 

особистісному плані управління визначається певними особливостями, 

якостями та стилем діяльності керівника, що безпосередньо впливають на 

організацію співробітництва працівників у досягненні загальної мети 

організації. 

Використання керівником навчального закладу новітніх методів 

управління у своїй професійній діяльності безпосередньо пов’язана з розвитком 

його особистості, адже високий розвиток особистості дозволяє людині 

адекватно реагувати на зміни та адаптуватись до них у швидкому темпі 

розвитку нашого суспільства.  

Керівники навчальних закладів для підвищення ефективності професійної 

діяльності повинні використовувати актуальні методи управління, швидко 

адаптуватись до нових умов навколишнього середовища, а отже,  постійно 

розвивати власну особистість та спонукати до розвитку своїх підлеглих. 

Сьогодні у сфері управління використовуються різні способи і підходи. І 

одним з найновіших, який об'єднує в собі різні методики і техніки, даючи нові 

можливості, визнаний коучинг як важливий інструмент впливу на результати 



діяльності окремих людей і організації в цілому. Сучасне управління в стилі 

коучинг - це погляд на працівників як на величезний додатковий ресурс 

підприємства. Де кожний працівник є унікальною творчою особою, здатною 

самостійно вирішувати різні задачі, проявляти ініціативу, робити вибір, брати 

на себе відповідальність і ухвалювати рішення 

Мета статті – дослідити проблему введення коучингу у систему управління 

навчальним закладом для покращення професійної діяльності керівника. 

Таким чином перед нами постало завдання довести, що коучинг як 

технологія управління сприяє особистісному та професійному розвитку 

керівника навчального закладу та розробити програму з використання коучингу 

керівником навчального закладу для підвищення ефективності управлінської 

діяльності. 

Зараз термін «коучинг» широко поширений у всіх економічно розвинутих 

країнах, його називають професією XXI століття. Він розвивається в декількох 

напрямах: особистісний коучинг, професійний коучинг, бізнес-коучинг, 

корпоративний коучинг тощо. 

До найочевидніших варіантів використання коучингу в роботі з 

персоналом є: мотивація персоналу, оцінка, делегування повноважень, 

вирішення проблем, врегулювання взаємовідносин, планування та перевірка, 

робота в групах, виконання задач, розвиток персоналу [3, c. 95]. 

Коучинг існує і як вид менеджменту, тобто як цілеспрямований процес 

розвитку потенціалу працівників, сприяючий максимізації їх особистої 

продуктивності і успішної діяльності всієї компанії в цілому. Багато які 

організації стали застосовувати принципи коучинга, підвищуючи ефективність 

кожного працівника на кожному організаційному рівні. 

Отже, виявляється доцільним подати кілька визначень коучингу: 

Коучинг - це засіб сприяння, допомоги іншій людині в пошуку її власних 

рішень або просування в будь-якій складній ситуації. 



Коучинг - це інструмент для оптимізації людського потенціалу і 

ефективної діяльності. 

Коучинг - вид індивідуальної підтримки людей, що ставлять своєю 

задачею професійне і особистісне зростання, підвищення персональної 

ефективності. Коучинг спрямований на допомогу в досягненні цілей і рішенні 

різних проблем в будь-яких сферах людського життя: бізнесі, кар'єрі, освіті, 

фізичному здоров'ї, міжособистісних відносинах, сім'ї. 

Коучинг в роботі організації – це безперервний процес спілкування 

менеджера і службовця, який сприяє як успішній діяльності компанії, так і 

професійному становленню співробітника в обставинах службової діяльності, 

що швидко змінюються. 

 До головних результатів коучингу відносять: 

• Побудова такого життя, яке дозволяє ставити і здійснювати важливі 

особисті цілі, дозволяє знайти внутрішню гармонію. Коуч пропонує 

стратегії для управління часом, життєвою гармонією і якістю життя.  

• Набуття сили і посилення життєвої мотивації. Коуч допоможе 

зосередитися на тому, що найбільш важливо для Вас, і діяти згідно з 

цими цінностями. Натхнення, мотивація і задоволення - ось що 

звичайно супроводжує цей процес. 

• Досягнення і збільшення добробуту. Якщо ми чітко визначаємо для 

себе, які блага ми хочемо отримати, наше життя організовується так, 

щоб ці блага нам забезпечити. В результаті ми стаємо і більш 

щасливими і більш успішними. 

• Подолання труднощів і бар'єрів. Часто нам доводиться стикатися з 

величезною кількістю різноманітних внутрішніх і зовнішніх 

перешкод. Завдяки якісно проведеному коучингу, внутрішні блоки 

можуть зникнути, а зовнішні блоки - будуть подолані. Це найбільш 

ефективний шлях. 



• З’ясування своїх цілей і зосередження на пріоритетах. Якщо Ви чітко 

знаєте, чого саме хочете від життя, процес отримання цього стає 

набагато простіше. Певна мета і установки на майбутнє дозволяють 

нам розслабитися і зосередитися на тому, що дійсно важливо саме 

зараз [1, с. 113].  

Отже, коучинг - це розкриття потенціалу людини з метою максимального 

підвищення її ефективності, як професійної, так і особистісної. Коучинг не 

вчить, а допомагає вчитися. Коучинг концентрується на майбутніх 

можливостях, а не на минулих помилках. 

Як підтверджують спостереження у роботі керівників навчальних закладів, 

допускається формалізм в управлінській діяльності, який є результатом низької 

компетенції або небажанням зрозуміти необхідність впровадження 

перспективних педагогічних технологій управління, спрямованих на 

удосконалення навчально-виховного процесу. 

Проблема існування формалізму в шкільній справі не нова. Вся історія 

розвитку управління сучасним навчальним закладом - це подолання застарілих 

форм і методів, навчання, виховання. Прояви формалізму у 

внутрішньошкільному управлінні досить різноманітні: численність планів, 

перенасиченість і обтяжливість заходами тощо. 

Одним із засобів попередження формалізму в управлінській діяльності є 

підвищення компетенції і фахової майстерності керівника навчального закладу 

як суб'єкта менеджменту з одночасним формуванням загальної культури 

педагогічного колективу. Так як керівник повинен бути взірцем для своїх 

підопічних, він повинен розвиватись як особистість та впливати на 

особистісний розвиток персоналу.  

У наш час, коли технології управління, спілкування, методи та засоби 

комунікації, інформаційні потоки зростають дуже стрімко, важко схоплювати 

та застосовувати усі новинки, проте керівник повинен завжди «йти в ногу з 



часом». Керівник зобов’язаний прагнути до різностороннього розвитку власної 

особистості для максимізації ефективності своєї діяльності. 

Як зручний і дієвий стиль управління керівнику навчального закладу 

пропонується використовувати такий метод управління як коучинг для 

вдосконалення своєї діяльності. Згідно з основними засадами коучингу 

керівник навчального закладу може використовувати такі два види коучингу: 

бізнес-коучинг (індивідуальний чи корпоративний (груповий) та коучинг 

особистої ефективності. 

Тобто, бізнес-коучинг – це управлінський (керівний) коучинг, 

використовується як управління співробітниками збоку керівництва, 

орієнтоване на розвиток організації, підвищення ефективності виконавців. Він 

може бути як індивідуальний, тобто робота з одним працівником, так і 

груповий, який часто використовується під час підготовки проектів, заходів 

найрізноманітнішого змісту, яких у навчальних закладах достатньо (починаючи 

від батьківських зборів та екскурсійних поїздок до проведення міжнародних 

конференцій).  

Коучинг особистої ефективності або Life Coaching – це робота над 

саморозвитком. Особистісний коучинг дозволяє керівнику визначати цілі і 

оптимальні кроки їх досягнення; підвищити самостійність і відповідальність; 

одержувати задоволення від своєї діяльності; вчитися знаходити нові шляхи 

ефективної співпраці; швидко приймати потрібні рішення у важких ситуаціях; 

погоджувати індивідуальні цілі з цілями організації; робити своє життя більш 

багатим; відкривати нові можливості; збагатити життя новими продуктивними 

особистими відносинами. 

Проте досить часто у швидкому темпі молодих та амбітних керівників 

немає часу для проведення певних коуч-сесій зі своїм персоналом чи щоденною 

роботою над собою, тому тут є такий позитивний момент як робота з коучем. 

Тобто, не самостійно, а за допомогою спеціаліста з коучингу досягати 



потрібних результатів. На сьогодні існують та широко використовуються 

послуги коучів у різних сферах життя та професіях, чому ж не спробувати 

вдосконалити діяльність керівника навчального закладу за допомогою 

коучингу?  Не зважаючи на те, що робота з коучем коштує досить дорого, проте 

результати виправдовуються досить швидко, а також термін роботи з коучем 

встановлюється відповідно до мети клієнта.  

Проте, для керівника навчального закладу існує й інша альтернатива. 

Керівник школи чи будь-якого іншого навчального закладу, де існує посада 

психолога, має реальну можливість вкладати кошти в розвиток свого 

персоналу, тобто включити в курси підвищення кваліфікації для психологів 

курси з коучингу. Психолог не лише підвищить свої професійні навики, а й 

здобуде зовсім нові, проте не менш корисні для вас та вашої діяльності. Тобто, 

людина з вашої команди зможе проводити необхідні коуч-заходи у колективі, 

чи це персональна робота з викладачами, чи робота над спільними груповими 

проектами, чи безпосередня коуч-сесія для керівника особистісного чи 

бізнесового характеру. 

Докладно проаналізувавши коучинг та всі його особливості, виявилося 

доцільним перевірити його ефективність у сфері освіти, а саме для вирішення 

основних професійних завдань та проблем керівника навчального закладу.  

Дослідження проводилось на базі курсів підвищення кваліфікації 

директорів загальноосвітніх шкіл, які проводить Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Респондентами даного дослідження, яке 

було проведене у квітні 2009 року, були директори середніх шкіл Львівської 

області. Вік респондентів - 40-60 років. Загальна кількість досліджуваних –52 

особи. 

На першому етапі дослідження було визначено: 

- основні проблеми у професійній діяльності керівників навчальних 

закладів; 



- вплив розвитку особистості на професійну діяльність людини; 

- готовність до коучингу (саморозвитку і використання нових методів для 

вирішення проблем); 

- особисті якості керівника, які впливають на його діяльність тощо. 

На другому етапі, за допомогою програми «Clean Sweep™», було з’ясовано 

фактичний стан розвитку особистостей керівників за такими критеріями:  

фізичне середовище; здоров’я; гроші; відносини. 

На третьому етапі був проведений мінікоуч-тренінг, метою якого була 

спроба розв’язати одну з переважаючих проблем у діяльності керівників 

навчальних закладів.  

Проведене експериментальне дослідження дозволило визначити, що: 

• до основних проблем у професійній діяльності керівників навчальних 

закладів 94% респондентів віднесли матеріально-технічне забезпечення 

навчального закладу, недосконалість нормативно-правової бази (35%), 

стосунки з педагогічним колективом (30%), підбір кадрів (24%) тощо; 

причинами їх виникнення 47% керівників вважають загальнодержавні 

проблеми та брак часу чи можливість його організувати (35%); 

• якості, які прагнуть вдосконалити керівники навчальних закладів – це 

наполегливість (41% респондентів), воля (29%), креативність (29%) та 

комунікативність (24%); 

• 82% респондентів відповіли, що готові до коучингу (саморозвитку і 

використання нових методів для вирішення проблем); 

• основними особистісними якостями керівника, які впливають на 

успішність професійної діяльності є креативність, цінності, автономність, 

аутосимпатія та гнучкість у спілкуванні. 

Результати дослідження дозволили здійснити порівняльний аналіз 

задоволеності власним життям та гнучкості до змін керівників шкіл та магістрів 

спеціальності 8.000009 «Управління навчальними закладами» Національного 



університету «Львівська політехніка». З’ясувалося, що студенти більше 

задоволені власним життям, більше реалізовують його, а тому гнучкіші до змін, 

до впровадження інновацій, навчання і переймання нового досвіду тощо. Проте 

з іншого боку, не маючи досвіду реального управління навчальним закладом, 

студенти часто ідеалізують деякі проблеми чи недоліки, не уявляючи їх 

об'єктивну значимість. Досвідчені ж керівники менш гнучкіші у швидких 

змінах, проте досвід дає можливість адаптуватись до будь-якої ситуації та 

вирішувати проблеми нехай старими, проте перевіреними методами. 

Проведена коуч-сесія дозволила визначити зміст роботи по вирішенню 

проблеми складних стосунків в педагогічному колективі. Підтверджено, що за 

допомогою коучингу підвищується продуктивність діяльності, покращуються 

взаємостосунки в колективі, розвиток колективу загалом та кожного учасника 

зокрема. Покращується якість життя, взаємостосунків і пов'язаний з цим успіх 

змінює на краще всю атмосферу на роботі. Також зростає особиста 

ефективність кожного члену колективу і швидкість його просування до мети. 

Підвищується гнучкість і адаптація до змін. Завдяки коучингу, людина розвиває 

нові здібності і навики, які збільшують її ефективність. 

Таким чином, доведено, що використання коучингу в освітній сфері 

неменш ефективне, ніж у інших соціальних сферах. Отримані дані 

підтверджують, що сучасні керівники навчальних закладів, незважаючи на 

консерватизм та стереотипні погляди, здатні сприймати та використовувати 

нові методи управління, готові до змін та намагаються вирішувати професійні 

проблеми найоптимальнішими шляхами. Тому введення коучингу у систему 

управління навчальним закладом є прогресивним та ефективним способом 

підвищення ефективності професійної діяльності та особистісного розвитку 

керівника. 

 

 



ВИСНОВКИ 

Отже, сучасний керівник навчального закладу повинен мати ґрунтовну 

підготовку з теорії управління соціально-педагогічними системами, педагогіки, 

економіки, філософії освіти та інших наук сумісних із педагогікою, розглядати 

об'єкт управління - навчальний  заклад як відкриту, соціально-педагогічну 

систему, яка взаємодіє із соціумом; задовольняти освітні запити різних верств 

населення, забезпечувати розвиток закладу в конкурентному середовищі. 

Яким би компетентним, досвідченим не був керівник, він не має права 

зупинятися у своєму розвитку, оскільки це матиме наслідком не лише його 

неадекватність діловій ситуації, а й зниження конкурентоспроможності 

організації. 

Коучинг як технологія управління сприяє особистісному та професійному 

розвитку керівника навчального закладу. Власне коучинг може розглядатися як 

метод планування власного життя, управління його змінами і розвитком; метою 

в цьому випадку є створення самого себе як особи з необхідними, бажаними 

якостями і характеристиками в соціальному, особистісному, міжособистісному, 

матеріальному і духовному аспектах. 

Результати дослідження розширюють уявлення про особливості 

становлення і розвиток керівника закладу освіти в сучасних умовах, 

окреслюють соціально-психологічні показники ефективності управлінської 

діяльності та доводять ефективність нового стилю управління для освітньої 

сфери, а також дозволяють прогнозувати  розвиток особистості керівника в 

сучасних умовах, особливо при організації ефективної підготовки 

управлінських кадрів, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена комплексному исследованию коучинга как способа 

повышения эффективности управленческой деятельности руководителя 

учебного заведения. Отражены основные задания и характеристики коучинга 

как нового стиля управления. Проанализированы основные профессиональные 

проблемы в деятельности руководителей учебных заведений и показано пути 

их решения посредством проведения коуч-сессии. 
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