
 

Назва кафедри, викладач Дошкільної і початкової освіти  

Білєр О.С 

Назва дисципліни «Soft skills» вихователів та вчителів початкових класів 

Загальна кількість 

кредитів (годин) 

4 кредити  (120 годин) 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

3 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, 

протягом яких вивчається 

дисципліна 

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна /заочна 

Попередні умови -  

Назви спеціальностей, для 

яких пропонується 

вивчення дисципліни 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

Короткий опис 

дисципліни 

Вивчення дисципліни «Soft skills» вихователів та вчителів 

початкових класів» передбачає формування універсальних 

компетентностей у напрямку особистісних, ділових, 

лідерських, організаційних, комунікативних, командних, 

публічних та інших soft skills, що охоплюють сферу діяльності 

фахівців дошкільної та початкової освіти.  

Завдання курсу 

Теоретичні: 

– знати та розуміти компетентності Soft 

Skills, їх сутність; основні поняття та терміни 

пов'язані з формуванням / розвитком навичок та 

умінь конкретної компетентності; 

– технології для формування/розвитку 

компетентностей Soft Skills; 

– поняття лідерства, чим лідер відрізняється 

від менеджера, ключові компетентності лідера та 

навички керівника, основні правила, 

самопозиціонування та самопрезентації, способи 

керування часом. 

– поняття ефективної комунікації, важливі 

умови створення робочої атмосфери та команди, 

технології делегування обов’язків та сфер спливу 

– методи розвитку критичного мислення, 

суть системи суджень, що застосовуються для 

аналізу явищ, подій з наступним формулюванням 

обґрунтованих висновків 

– ключові фактори емоційного інтелекту, 

прийоми для розвитку незалежності від зовнішніх 

впливів та оцінок та стресостійкості, способи 

розвитку самооцінки через позитивне сприйняття та 

рішучість, способи керування емоціями. 

 



 

 
Практичні: 

– набути вмінь застосовувати компетентності 

Soft Skills при вирішенні кейсових завдань у професійній 

діяльності; 

– набути вмінь оцінювати можливості 

технологій, прийомів для формування/розвитку 

компетентностей Soft skills 

– набути вмінь оцінювати свої сильні сторони 

та визначати перспективи розвитку, нарощувати свій 

лідерський потенціал, ставити цілі, аналізувати власні 

компетентності та досягнення 

– набути вмінь ефективно взаємодіяти з 

учасниками робочої групи\команди, спрямовувати 

потенціал учасників у потрібному напряму, збільшувати 

свій вплив та авторитет. 

– набути вмінь розпізнавати аргументи, 

швидко визначати ключові ідеї у текстах, 

використовувати докази, розрізняти критичні та 

аналітичні матеріали отримані від інших 

– набути вмінь розуміти, розпізнавати та 

керувати власними емоціями 

 

  



 


