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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Також розкрито низку особливостей іноземної мови
як навчального предмету. Крім того, виокремлено
низку структурних елементів змістовного компоненту моделі професійно орієнтованого навчання
іноземної мови: 1) комунікативні вміння за видами
мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі загальної та професійної
лексики; 2) мовні знання й навички, які включають у
себе знання фонетичних явищ, граматичних форм,
правил словотворення, лексичних одиниць, термінології, характерної для певної професії; 3) соціокультурні знання, які мають на меті залучення студентів не лише до нового способу мовного спілкування,
а й до культури народу, який говорить на мові, що
вивчається; 4) навчальні вміння, раціональні прийоми розумової праці, що забезпечують культуру
засвоєння мови в навчальних умовах і культуру
спілкування з її носіями.

Анотація. У статті розкрито професійну специфіку при вивченні іноземної мови, її спрямованість
на реалізацію завдань майбутньої професійної діяльності менеджерів соціокультурної діяльності.
Увагу сконцентровано на професійно орієнтованому
підході до навчання іноземної мови в ЗВО, який передбачає формування у майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності здатності іншомовного
спілкування в конкретних професійних, ділових,
наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення. Під професійно орієнтованим навчанням розуміється навчання, засноване на врахуванні потреб майбутніх менеджерів
соціокультурної діяльності у вивченні іноземної
мови, що диктується особливостями майбутньої
професії або спеціальності. Констатовано той
факт, що для реалізації дидактичного потенціалу
іноземної мови як ефективного засобу професійної і
соціальної орієнтації майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в ЗВО, слід дотримуватись
таких умов: 1) чіткого формулювання цілей іншомовної мовленнєвої діяльності; 2) соціальної і професійної спрямованість цієї діяльності; 3) задоволеності
студентів при розв’язанні часткових завдань; 4)
формування у студентів уміння творчо підходити
до розв’язання часткових завдань; 5) сприятливий
психологічний клімат у навчальному колективі.
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КОУЧІНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ширшого застосування в навчальному
процесі, належить застосування коучінгу
до
вирішення
завдань
навчальновиховного процесу. Зазначена обставина
повною мірою стосується підготовки майбутніх фахових психологів; необхідність
висвітлення питань, пов’язаних з застосуванням коучінгу для підготовки студентів,
що навчаються за спеціальністю «Психологія», зумовлює актуальність даного дослідження.
Мета роботи: розглянути особливості
застосування коучінгу в професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах.
Завдання дослідження:
 здійснити огляд наукових публікацій
за темою дослідження; вивчити праці що
стосуються коучінгу в професійній підготовці майбутніх фахівців;
 з’ясувати головні засади застосування
коучінгу в професійній підготовці фахівців
у сучасних умовах;

У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах.
Здійснений огляд наукових публікацій за темою
дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці майбутніх фахівців. З’ясовані головні засади застосування коучінгу в професійній підготовці фахівців у сучасних умовах. Виявлені закономірності коучінгу в
професійній підготовці майбутніх фахових психологів у ЗВО. Зроблені висновки з проведеної
роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Ключові слова: професійна підготовка у
ЗВО, застосування коучінгу в навчальному процесі, професійне становлення, підготовка майбутніх фахових психологів.

Постановка
проблеми.
Підготовка
майбутніх фахівців із вищою освітою у
сучасних умовах вимагає застосування
нових підходів, що забезпечать інтенсифікацію процесу формування їхньої професійної компетентності. До числа нових методів, що останнім часом набувають дедалі
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власних
сильних
сторін,
визначення
пріоритетних цілей і вибір способів досягнення їх з найменшими зусиллями);
 усунення перешкод (внутрішніх –
страхи, припущення, стереотипи тощо; і
зовнішніх – несприятливе середовище, загрози зовнішнього оточення).
Аналізуючи зміст, підходи, методи і технології роботи коуча з точки зору психології, можна констатувати наступне [9]:
1. Коуч створює специфічну атмосферу
взаємної довіри та ініціативної амбітної
готовності (зі сторони клієнта) прийняти
виклик для перемоги над собою й успіху в
досягненні мети. Це забезпечується впровадженням
технологій
ефективного
сприймання, фокусування уваги, цілеспрямованого альянсу і т. д.
2. Коуч виявляє сильні та слабкі сторони
своїх клієнтів за допомогою спостереження, діагностичних запитань, опитувальників і тестових методик. Забезпечує конкретний та структурований зворотній зв'язок,
формуючи відповідальність і компетентність клієнтів, допомагаючи прояснити їхні
позиції та налаштуватися на реальні зміни,
не втрачаючи із ними контакту та стосунків ділового співробітництва.
3. Коуч сприяє тому, щоб люди чи команди працювали ефективніше для досягнення поставлених цілей. Він вміє допомогти клієнту чітко структурувати алгоритми
встановлення цілей, прийняття рішень,
планування чи мотивації за допомогою
методик і технологій моделювання.
4. Коуч допомагає розкритися творчому
потенціалу клієнта для доступу до ідей, що
відкривають інноваційні можливості. Він
допомагає клієнту змоделювати стратегію
виходу в «простір рішення», що буде працювати на всіх рівнях його життя як унікальний та індивідуальний інструмент самоактуалізаційних трансформацій.
Коучінг виступає не простим набором
універсальних інструментальних технологій, а гарантує максимальну ефективність
лише у випадку оперативної адаптації до
індивідуальних вимог клієнта. Отже, коучінг є ефективним інструментом взаємодії
менеджера та працівника. Він дозволяє
працівникам максимально швидко адаптуватися до змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, знаходити шляхи
підвищення ефективності власної діяльності в нових умовах, знаходити у собі резерви для швидкої адаптації до нових умов,
досягати максимальної самореалізації.
На думку С.В. Леонової, коучінг не можна трактувати як альтернативу навчанню
та тренінгам, але він гармонійно поєднується з ними і дозволяє максимально використовувати ефект від цієї взаємодії на

 виявити закономірності коучінгу в
професійній підготовці майбутніх фахових
психологів у ВНЗ;
 зробити висновки з проведеної роботи
і намітити перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Дана публікація є продовженням викладу результатів попередніх досліджень [1–2],
з формування професійної компетентності
майбутніх фахових психологів, які були
надруковані раніше.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед публікацій за темою дослідження варто відзначити праці низки як
закордонних, так і вітчизняних науковців:
П. Вріца і Я. Аруді [3], Е. Берна [4], Дж.
Вітмора [5], У.Т. Голві [6–7], М. Дауні [8],
С.В. Леонової [9], В.Е. Максимова [10],
О.О. Нежинської і В.М. Тименко [11–12],
М.Р. Праслоу [13], О.І. Пометун і Л.В. Пироженко [14], М. Рейнолдса [15], С.М. Романової [16], О.В. Рудницьких [17],
Ю.Р. Сурмяк і Л.Д. Кудрик [18], Н. Томашека [19], Д. Уітмора [20–21], О.С. Хмельницької [22], Л.О. Хомченко-Семенової [23],
групи авторів [24] і деякі інші.
У цих працях детально розглянуті питання сутності та призначення коучінгу;
надано відомості про різні підходи до його
організації та проведення; подано інформацію про конкретні методи реалізації коучінгу, в навчальному процесі зокрема;
специфіку застосування до вирішення різних психологічних проблем і контингентів
клієнтів; висвітлено основні проблеми, що
постають при застосуванні коучінгу; а також розглянуті шляхи подолання труднощів, що виникають при здійсненні процесу
взаємодії з клієнтами, як і стан сучасних
наукових розвідок у даному напрямку.
Одержана в результаті здійснення огляду публікацій інформація використана при
організації та проведенні власного дослідження.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій. На думку авторів, коучінг – це
своєрідний засіб просування клієнта з метою розкриття його потенціалу. Відтак
коуч – своєрідний провідник, який супроводжує людину чи команду у напрямку
максимальної реалізації власного потенціалу [9]. Коучінг відносять до технологій
як особистісного, так і професійного зростання.
Процес коучінгу можна формалізувати
наступним чином [6, c. 24]:
ефективність = потенціал – перешкода;
Звідси випливають основні завдання
коучінгу:
 максимізація внутрішнього потенціалу
(максимально ефективне використання
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практиці. Коучінг – це те, що дозволяє
співробітникам постійно розвиватися відповідно до мінливих умов, продиктованих
сучасним ринковим середовищем.
Щодо застосування технології коучінгу
при підготовці майбутніх фахівців, необхідно передусім відзначити наступне. Науковці та дослідники відносять коучінг до
іноваційних технологій, адже цей напрям є
новим у сфері освіти. Коучінгу притаманне
максимально швидке досягнення мети
шляхом активізації необхідних здібностей
та вдосконалення нових навичок тих, хто
навчається [17, c. 173]. Згідно з цим підходом ті, хто навчаються, повинні, насамперед, оволодіти навичкою самостійно направляти та коригувати своє навчання.
Коучінг використовує цілий спектр підходів із єдиною метою – допомогти тим, хто
навчається, розібратися у власних здібностях і навчитись їх використовувати з максимальною для себе вигодою.
Зворотний зв’язок є чи не найголовнішим із факторів, адже довіра студентів до
коуча та його уважність до їхніх потреб
створюють умови, за яких вони не бояться
робити помилки та відкрито їх обговорювати як із самим коучем, так і з колегами
по навчанню, що, у свою чергу, веде до
швидкого прогресу для всіх. Коучу необхідно бути гнучким і змінювати план роботи згідно з нагальними потребами, що можуть з’являтися спонтанно під час проведення тренінгу. Необхідною є також спільність, що передбачає створення навчального досвіду спільними зусиллями: як то поєднання бачення процесу і тренером і самими студентами та їх спільного бажання
вести конструктивний діалог та отримати
результат, що задовольнив би обидві сторонни [17, c. 174].
Необхідно також відзначити такі особливості коучінгу, що роблять можливим і
доречним його застосування в освітньому
процесі [24]:
 у фокусі коучінгу є зазвичай професійний діалог, розроблений з метою розвитку спеціальних професійних навичок, які
б інтенсифікували професійний діапазон
викладача;
 коуч не виступає фігурою, яка б явно
спрямовувала дії тих, хто навчається, а
уважно слідкує за природним розвитком
подій із подальшим його коригуванням;
 для викладачів саме коучінг дає
простір для експериментування із новими
навчальними стратегіями;
 коучінг більш притаманний сфері неформальної освіти і може не бути
пов’язаним із дискурсом кар’єрного зростання.

У контексті вищої освіти коучінг – це технологія, яка вимагає таких відносин викладача із студентами, коли завданням
педагога стає організація процесу самостійного пошуку тими, хто навчається оптимальних рішень та відповідей на питання, що їх цікавлять. Саме розкриття особливості студента та його індивідуальних
можливостей має стати ознакою адаптації
вищої школи до нових соціальних і економічних умов. Навчальна діяльність сучасного педагога повинна бути спрямованою
на створення таких педагогічних умов, за
яких студенти б сприймали знання активно, формуючи тим самим у собі навички
самоосвіти, необхідні конкурентоспроможному кваліфікованому спеціалісту сьогодення [17, c. 174].
На думку авторів технології, коуч спрощує навчання, але не вирішує проблем тих,
хто навчається. Загальними принципами
коучінгової діяльності вважають економічність і комплексність, підвищення ефективності діяльності та простоту, соціальне
партнерство та об’єктивність. Принципами
впливу на аудиторію стають такі, що здатні впливати на поведінку тих, хто навчається, з метою їх розвитку, на засадах застосування встановлених норм коучінгової
комунікації. Задіюються такі принципи:
мотивованість, формування унікального
потенціалу, усвідомлення, розподіл відповідальності,
цілеспрямованість.
Серед
принципів за якими діє коуч варто виділити здатність інформувати аудиторію, не
нав’язуючи їй власну; комунікативність та
самостійність викладача [16, с. 84]. Отже,
коучінг представляє собою діалог тренера
та групи, коли до процесу залучено всіх
його учасників у міру їх власного бажання
та можливостей.
Активність тих, хто навчається, у процесі отримання знань зумовлена, перш за
все, їх особистою мотивацією й амбіційністю, але формування повноцінного діалогу
можливе лише за умов інтеракції під час
навчального процесу. В рамках правильно
організованого навчання студенти не тільки усвідомлюють власний потенціал, але й
навчаються один в одного. На противагу
однобічній комунікації, де викладач є фокусом уваги студентів – що притаманно
активній взаємодії, інтерактивні методи
сприяють реалізації пізнавальних потреб
тих, хто навчається, у режимі багатосторонньої комунікації та мінімальної сконцентрованості на точці зору викладача, де
той, хто навчає, і ті, хто навчається, є рівноправними учасниками процесу [17,
с. 175]. Тобто йдеться про спробу налагодити спілкування на професійному рівні,
для чого задіюються додаткові можливості,
33

ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online)

Серія «Педагогічні науки». Випуск № 2.2020

які переважно не використовуються в навчальному процесі.
Як інтерактивна технологія, коучінг
сприяє тому, щоб навчальний процес не
було замкнуто на викладачі, роль якого
полягає в тому, щоб забезпечувати інтеракцію учасників, які, в свою чергу, теж беруть на себе відповідальність за процес та
результати, навчаючись на власному досвіді. Таким чином, навчальний процес орієнтується на тих, хто навчається, де роль
викладача більш схожа на ту, що відіграє
тренер або консультант, і полягає у тому,
щоб направляти студентів, розкриваючи і
використовуючи при цьому їхній власний
внутрішній потенціал. Перспектива подальших досліджень у цій сфері полягає в
усвідомленні та вивченні феномену коучінга, як такого, що формує суб’єкта, здатного
рефлексувати та використовувати свій
інтелектуальний та особистісний потенціал
самостійно.
Виклад основного матеріалу дослідження. При підготовці майбутніх фахових психологів у ЗВО в сучасних умовах
можна виявити кілька випадків, в яких
недостатньо застосування можливостей,
які традиційно використовуються в навчально-виховному процесі. Наведемо кілька з
них, кожна з яких надає чималі можливості для застосування коучінгу для вирішення наявних завдань:
 підготовка студентів до проведення
самостійного
наукового
дослідження
(наприклад, для написання курсової або
дипломної роботи, виступу на науковій
конференції, напистання статті до наукового видання або для здобуття іменної стипендії тощо) і здійснення супроводу при
його проведенні;
 підготовка студентів для виступу на
студентській олімпіаді;
 підготовка студентів до практичної
діяльності за обраним фахом під час проходження виробничої практики;
 підготовка молодих фахівців до самостійної професійної діяльності при вступі
на посаду (наприклад, викладача кафедри)
та ін.
Проте найчастіше доводиться задіювати
додаткові можливості під час підготовки
студентів до проведення самостійного наукового дослідження при написанні курсових робіт, і саме таку можливість застосування коучінгу в навчальному процесі буде
висвітлено у даному викладі. Різні аспекти
такої роботи були висвітлені у попередніх
публікаціях [1; 2]; далі увагу буде зосереджено саме на особливостях застосування
коучінгу для вирішення таких навчальних
завдань.

Студентам, що приступають до виконання наукової роботи, необхідно знати
методологію та теорію наукової діяльності,
оскільки в процесі оволодіння її навичками
виникає низка питань методологічного
характеру. Передусім, молодим науковцям
бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосування логіки,
сучасних технологій, принципів і теоретичних підходів з арсеналу психологічної науки. Крім цього, часто незнання принципів
дослідження спричиняє виникнення багатьох проблем і помилок на шляху до здійснення ефективного наукового вивчення
проблеми й отримання достовірних даних.
Відтак, актуальним є детальний аналіз
проблеми
методологічного
підґрунтя
наукового дослідження, яким є курсова
робота.
Курсова робота має за мету навчити
майбутніх психологів оволодіти методами
наукового дослідження психологічної реальності. Студенти першого курсу лише розпочинають дослідження психічних явищ,
проте вже повинні вчитися володіти методами наукового дослідження. Окрім оволодіння методами теоретичного пізнання
дійсності, вони повинні також опанувати
необхідними емпіричними методами дослідження, а наукова робота студента повинна містити висновки та рекомендації щодо
досліджуваної проблеми.
Зважаючи на те, що студентам першого
курсу не вистарчає ні знань, ні тим більше
вмінь і досвіду виконання наукового дослідження, виникає необхідність надати їм
допомогу в його організації і проведенні.
Навіть при тому, що у студентів є методичні рекомендації до виконання курсової
роботи, і у них є змога отримувати консультації призначених наукових керівників,
часто цього виявляється недостатньо. Для
подолання труднощів, що виникають у
даному випадку, доцільно вдатися до інших можливостей, зокрема, застосування
коучінгу; досвід організації такої роботи
викладено далі.
Важлива відмінність коучінгу в даному
випадку від традиційних способів надання
допомоги при написанні студентами курсових робіт полягає в тому, що така робота
має далекосяжну мету – сприяти особистісному та професійному становленню майбутніх фахових психологів. Відповідно до
наявного досвіду, проводиться ця робота у
два етапи; причому студенти беруть участь
у ній лише за власним бажанням. Сукупність етапів, заходів, а також прийомів і
методів, засобів і способів, що використовуються, становлять єдину технологію
(адаптовану саме для даного випадку), яка
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може бути подана у вигляді моделі; її короткий опис наведено далі.
На першому етапі передбачена організація проведення групової роботи з бажаючими, в ході якої викладач, на якого у
даному випадку покладені обов’язки коуча
(переважно лектор, що читає лекції з навчальної дисципліни, з якої виконується
курсова робота), проводить групові консультації, в ході яких надає як необхідну інформацію, так і пояснення до неї. На цьому етапі відбувається виявлення найрозповсюдженіших, типових труднощів, що виникають при виконанні поставлених у курсовій роботі завдань, так і пошук та за діяння можливостей, необхідних для їх вирішення.
До типових завдань, що вирішуються на
першому етапі, належать:
 роз’яснення відмінностей між побутовими і науковими психологічними знаннями;
 роз’яснення про те, що становить зі
себе методологія наукового пізнання;
 надання необхідної інформації про
рівні наукового пізнання і критерії їх розрізнення;
 виклад матеріалу про принципи наукового дослідження у психології;
 виклад і роз’яснення матеріалу про методи наукового дослідження у психології;
 надання інформації про етапи наукового психологічного дослідження;
 роз’яснення вимог до структури курсової роботи загалом і до кожної з її частин;
 роз’яснення типових помилок, що
здійснюють студенти при здійсненні наукових досліджень і деякі інші.
Перший, підготовчий етап, реалізується
на початку семестру, в кінці якого має відбутися захист курсової роботи; після його
завершення студенти приступають до виконання роботи. У другій половині семестру, коли – згідно з планом виконання робіт
– основна частина дослідження має бути
завершена,
розпочинається
наступний
етап.
На другому етапі передбачено організацію проведення індивідуальних консультацій, відмінність їх від традиційного керівництва виконанням курсових робіт полягає
в тому, що проводить їх викладач-коуч, а
участь беруть всі студенти, задіяні у цьому
процесі. Метою їх проведення є детальний
розгляд питань, що стосуються виконання
певних завдань роботи кожним конкретним студентом; проте у процес пошуку
відповідей на них включені всі присутні.
Відбувається пошук труднощів, що перешкоджають виконанню завдань, у кожному

конкретному випадку, а також пошук і
задіяння можливостей, необхідних для їхнього подолання. Індивідуальна робота
передбачає як пошук індивідуальних труднощів, що перешкоджають виконанню
курсової роботи, так і пошук та за діяння
ресурсів, необхідних для їхнього подолання. Як свідчить наявний досвід, ефективність роботи при застосуванні даного підходу значно зростає, що видно з якості
написаних студентами робіт.
В результаті застосування такого підходу створено оптимальну модель процесу
застосування коучінгу в підготовці майбутніх фахових психологів. Тобто коучінг, у
даному випадку – це створення і застосування технології оптимізації процесу діяльності. Технологія індивідуалізована, тобто
створюється щоразу відповідно до можливостей групи і завдань її діяльності. Крім
цього, керує цим процесом досвідчений
фахівець, який не лише має великий досвід
у вирішенні поставлених завдань, але й
має широкі повноваження. Він не лише
викладач, наставник, а ще й вихователь,
тренер, начальник і контролююча інстанція в одній особі; він робить все, що необхідно для досягнення успіху. Всі члени групи не лише довіряють йому, але й проявляють власну активність, обмінюються досвідом тощо. Тобто технологія полягає у
створенні колективу, можливості якого
значно вищі, ніж сума можливостей окремо взятих його членів. Так створюються
творчі групи для розробки інноваційних
проектів, команди для здійснення діяльності в екстремальних умовах тощо. Група в
даному випадку використовує потенціал
всіх, тому спільні зусилля є не сумою, а
добутком зусиль всіх членів групи. Має
бути не тільки повна довіра, але й спільна
спрямованість на успіх, взаємодопомога і
повна самовіддача. Така діяльність, у період її освоєння, вимагає і більших інтелектуальних, емоційних і фізичних затрат;
однак налагоджена діяльність згодом стає
нормою.
Висновки та перспективи подальших
досліджень.
1. Огляд літературних джерел за темою
дослідження дозволив встановити, що у
працях вітчизняних і зарубіжних науковців наявні необхідні напрацювання, які
дозволяють з’ясувати різні аспекти використання коучінгу у професійній підготовці
фахівців у ЗВО в сучасних умовах.
2. Враховуючи дані проведеного дослідження та наявний досвід, можна виявити
особливості застосування коучінгу в професійній підготовці фахівців, які можуть
бути використані для реорганізації навчально-виховного процесу з їхньої підготовки
у відповідності до чинних вимог.
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3. Здійснене на основі проведеного дослідження врахування можливостей використання коучінгу у професійній підготовці
майбутніх психологів покликане створити
оптимальні умови для вирішення наявних
практичних завдань, що дозволяє раціоналізувати процес їхньої підготовки і сприяє
досягненню
мети
навчально-виховного
процесу.
У подальшому передбачено детальніше
розглянути практичні підходи, способи і
методи застосування коучінгу в професійній підготовці майбутніх психологів, а також з’ясувати їхній вплив на формування
професійної компетентності.
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COACHING IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
Summary. Introduction. The training of future specialists with higher education in modern conditions requires
the use of new approaches that will intensify the process
of formation of their professional competence. New methods, which have recently become more widely used in the
educational process, include the use of coaching to solve
the problems of the educational process. This fact fully
relates to the training of future professional psychologists;
the need to cover issues related to the use of coaching to
prepare students studying in the specialty "Psychology",
determines the relevance of this study.
Purpose. To consider the features of coaching in the
professional training of future professional psychologists
in modern conditions.
Methods.
Analysis,
synthesis,
systematization,
concretization, generalization.
Results. As a result of the analysis of publications on
the topic of research, the peculiarities of the use of
coaching in the professional training of future specialists
were established. Referring to them, the approach to the
application of this technology in the performance of
research studies by psychologists students in writing
their coursework, based on their needs for such
knowledge, the available level of knowledge and training
requirements. The proposed approach in the real
educational process of training of future professional
psychologists in universities is tested.
Originality. An approach to the application of coaching
in the performance of research studies by psychology
students in writing their coursework, based on the
existing level of knowledge and training requirements, in
order to make them understandable to students. The
applied approach adequately reproduces the real process
of scientific research in the preparation of future
professional psychologists at universities; and after
testing and refinement it can be recommended for
introduction into the educational process.

Conclusion. 1. A review of the literature on the topic of
the study has revealed that the works of domestic and
foreign scientists have the necessary expertise to clarify
the various aspects of counseling in the professional training of specialists in universities in modern conditions. 2.
Taking into account the data of the conducted research
and the existing experience, it is possible to identify peculiarities of counseling in the professional training of specialists, which can be used to reorganize the educational
process of their preparation in accordance with the current requirements. 3. Carried out on the basis of the conducted research into consideration of the possibilities of
counseling in the professional training of future psychologists, it is intended to create conditions for solving practical problems, which creates conditions for optimizing the
process of their preparation and achieving the goal of the
educational process.
Annotation. The article deals with the peculiarities of
the use of coaching in the professional training of future
professional psychologists in modern conditions. Review
of scientific publications on the topic of research; studied
works concerning coaching in the professional training of
future specialists. The basic principles of the application
of coaching in professional training of specialists in
modern conditions are clarified. The regularities of
coaching in the professional training of future professional
psychologists in universities are revealed. Conclusions
have been drawn from the work done and the prospects
for further research in this area are outlined.
Keywords: vocational training in universities;
application of coaching in the educational process;
professional formation; training of future professional
psychologists.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»
У статті розглянуто сутність і особливості
проектування практичних занять з дисципліни
«Тайм-менеджмент», яка є базисом у підготовці
не тільки майбутніх фахівців управлінських
спеціальностей, а й фахівців інших спеціально-

стей, які орієнтовані на опанування інструментами управління часом. Визначено, що при
проектуванні практичних занять доцільно
використовувати діяльнісний та особистісноорієнтований підхід як такі, що дозволяють
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