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Силабус навчальної дисципліни 

«КАР’ЄРНИЙ КОУЧИНГ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий  (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення:  кар’єрний коучинг як технологія 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальний курс зацікавить тих, хто: 

 зацікавлений у розвитку власної кар’єри, 

 прагне до опанування сучасними технологіями  роботи з 

клієнтами, 

 розуміє актуальність проблеми розвитку професійної 

кар’єри для сучасним умов. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результати навчання: 

знати специфіку коучингу як технології, 

розуміти  інструменти та завдання кар’єрного коучингу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Аналіз власних кар’єрних запитів та запитів  інших  та 

робота з ними інструментами кар’єрного коучингу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Специфіка коучингу як технології. Види коучингу.  

Основні завдання кар’єрного коучингу. 

Інструменти  кар’єрного коучингу. 

Компетентність кар’єрного коуча. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання:презентація, групова дискусія, кейс.  

Форми навчання: заочна, очна (+онлайн-підтримкаGoogle 

meet, Вайбер). 

Пререквізити Знання з основ психології, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання та навички можуть бути використані  для  розвитку 

власної кар’єри, для організації власної професійної 

діяльності, а також під час написання  магістерської роботи. 

Навчальний курс пов'язаний з дисципліною  «Тренінг 

емоційної компетентності персоналу». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Тараненко В. И.Управление персоналом, корпоративный 

мониторинг, психодиагностика: тесты для отбора 

персонала. – 3-е изд.  – Киев: Ника-Центр, 2006. – 240 с. 

2. Шкода Т. Н.Людський капітал підприємства: теорія і 



практика стратегічного управління: монографія/ МОН 

України, Національний авіаційний університет.  –

 Київ: Світ успіху, 2015. – 424 с. 

Репозитарій НАУ: 

Стиль життя и тип професійної кар’єри  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14627 
Актуальні стратегії в системі корпоративного навчання 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13206 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія кафедри 8.1203 

Презентації, діагностичні методики, тренінгові техніки 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

кейс,  залік 

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач  

 
Ічанська Олена Михайлівна 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: Профайл викладача 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mEXCQqwAAAA

J&hl=uk&oi=sra 
Бібліотека  НАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10612 

Тел.: (098)237-31-47 

E-mail: olena.ichanska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.1207 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Розгляд кар’єрного коучингу як перспективної   технології 

для професійної діяльності 

Лінк на дисципліну  
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