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Формування soft skills
суб’єктів освітнього
процесу

Що таке soft
skills, навіщо
вони потрібні та
як їх розвивати?
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 Soft skills та критичне

мислення: які навички
знадобляться дітям у XXI
столітті
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4Soft skills: Що чекає на
українську освіту в
найближчому майбутньому?

Перелік компетентностей,
які формують soft skills

Практична робота



Після навчання від дітей очікують гнучкості,
ініціативності та лідерських якостей

 Тверді навички (hard skills): спостережуваний
розвиток, вимірюваний результат (вміння
розв'язувати математичні задачі, читати,
вивчати іноземні мови,  їздити на велосипеді);
необхідні, щоб ефективно займатися певним
видом діяльності.

 М'які навички (soft skills): універсальні,
відповідають за соціальне життя,
допомагають якомога ефективніше
продемонструвати hard skills і застосовувати їх
на практиці.
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стресостійкість
емоційний інтелект
емпатія
спортивний розвиток
ефективний відпочинок

Життєві:
креативність
логіка
швидке читання
менеджмент знань та
інформації

Когнітивні та інформаційні:
селф-білдінг
проведення презентації
командоутворення
управляння конфліктами
нетворркінг

Комунікативні:

володіння рідною мовою
володіння іноземними
мовами

Мовні:
Гнучкі навички 

(soft skills)

тайм-менеджмент
управління особистими
фінансами
організація простору

Організаційні:

 

навички продажу
інтелектуальна власність
інвестиційна грамотність
проведення переговорів
івент-менеджмент

Підприємницькі:
основи права і політики
екологічна грамотність
громадська активність
основи міжнародних
відносин

Громадські:
медіаграмотність
письменницькі навички
веброзробка
комп'ютерна графіка
фото та відеомонтаж

Технічні та медіа:



Уміння ефективно навчатися

Що потрібно розвивати?
1

Емоційний інтелект2

Креативність

Внутрішня мотивація

Критичне мислення і вміння
опрацьовувати інформацію
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6 Довіра та відкритість



Яким має бути 
сучасний вчитель?

Онлайн-освіта

Навчання все життя

Відмова від підходу «учитель
диктує – учень записує»

Емпатія – ключова компетенція на
ринку праці



Пріоритетні навички 
в професійній діяльності 

вчителя сучасності

•комунікативні навички 
•міжособистісні навички 
•групова робота 
•лідерство 
•кооперація 
•соціальний інтелект 
•відповідальність 
•етика спілкування 
•вибудовування взаємовідносин 
•критичне мислення 
•навички вирішення проблем
•креативність 
•мотивація 
 

•новаторське (інноваційне) мислення
•управління інтелектуальним

навантаженням 
•навички самоосвіти 

•інформаційні навички 
•тайм-менеджмент 

•емоційний інтелект 
•чесність 

•оптимізм 
•стресостійскість 

•пунктуальність 
•гнучкість 

•емпатія 
 



Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 Здатність зберігати та примножувати цінності і досягнення суспільства,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
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 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятихобов’язків. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність працювати в команді.  

  Навички міжособистісної взаємодії.  

  Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
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Практична робота
Тема 1. Комунікативні здібності та навички як
соціально-психологічна основа професійної
компетентності.

Завдання: 
1.Визначте конфліктну ситуацію та причину конфлікту;

 ·розробіть чек-ліст формування соціально-психологічного клімату в організації;
 ·укажіть основні стилі вирішення конфліктних ситуацій.
 
2. Опишіть ситуації, в яких використовуються різні стилі.

3. Обгрунтуйте свою точку зору на використання різних методів виходу з конфлікту та їх
дієвості.
 

Ситуація. У відповідь на критику з боку підлеглих, що прозвучала на службовій нараді,
керівник почав чіплятися до нього по дрібницях і посилив контроль за його
службовою діяльністю. 
 



Практична робота
Тема 2. Соціально-психологічні особливості роботи в команді.
Завдання:

 ·розробити конспект проведення академічних дебатів на тему: «Слухання та реагування
на критику»;
 ·зробити відео добірку прикладів успішної групової, або командної роботи та
охарактеризувати їх;
 ·зробити підбірку методів організації командної роботи.
 
Тема 3. Соціально-психологічні особливості роботи в команді.
Завдання:

  ·підготовка презентації з будь-якої професійної або суспільноважливої теми з
використанням редактору Power Point або аналогічного (10-20 слайдів). 
 ·користувачам відеохостингом YouTube переглянути трейлери до фільмів («Диявол
носить прада» (2006 р.), «Людина, яка змінила все» (2011 р.), «Стажер» (2015 р.), «Темні
часи» (2017 р.)) та зробити порівняльний аналіз стилів керівництва;
 ·розробити методичні рекомендації щодо розвитку лідерських якостей (10 пунктів).



Практична робота

Завдання:
 ·на основі аналізу однієї з теорії мотивацій (на вибір: А. Маслоу, М. Вербера, К.
Алдерфера, Г. Маррей, Е. Мейо, Адамса, Д. Мак-Грегора та ін.) розробити пірамідальну
ієрархію власних потреб у % відношенні від 0 до 100%, обґрунтувати значення кожної
із виокремлених потреб;

 · переглянути короткометражний мультфільм за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=GghmPtItGA4 та зробити аналіз інструментів
підтримки мотивації;

 ·користуючись активним посиланням http://e-
pidruchniki.com/content/899_46_Test_Yminnya_racionalno_vikoristovyvati_chas.html
пройдіть онлайн-тест «Уміння раціонально використовувати час», обґрунтуйте
отримані результати тесту та виокреміть можливі причини отримання даного
результату.

Тема 4. Навички особистісної саморегуляції. Емоційний інтелект.

https://www.youtube.com/watch?v=GghmPtItGA4
http://e-pidruchniki.com/content/899_46_Test_Yminnya_racionalno_vikoristovyvati_chas.html


Дякую за
увагу!


