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Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в освітньому процесі 

Автор(-и) / розробник(-и) Швень Я. Л., кандидат психологічних наук, доцент 

Категорія(-ї) слухачів Педагогічні працівники закладів освіти всіх типів 

Мета програми Мета підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів усіх типів, безпосередньо фахової 

майстерності із розвитку сучасних метанавичок як інтегрованих та оновленні і вдосконаленні 

професійно-життєвих компетентностей протягом усього андрагогічного циклу в умовах формальної і 

неформальної освіти. 

 

Коротка анотація змісту 

програми 

Провідна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти всіх типів за 

тематичними курсами: «Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в освітньому процесі», полягає в 

оновленні, удосконаленні, розвитку їхніх загальних і спеціальних (посадово-функціональних) 

компетентностей на основі базової освіти, професійного та життєвого досвіду, особистісних 

інтересів, соціальних запитів і потреб держави щодо ефективного виконання професійних обов’язків 

у відповідності до забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій через призму 

навчання метанавичкам soft skills в освітньому процесі як інтегрованих. Завдання, які постають перед 

Новою українською школою у сфері її відповідальності перед кожним учнем, концентруються 

навколо проблем соціального виховання і розвитку. Тож, кваліфіковане вирішення цих проблем 

залежить, по-перше, від професійної соціальної компетентності педагога, по-друге, від його 



 

готовності до практичної реалізації в освітньому процесі формування сучасних метанавичок soft 

skills у учасників освітнього процесу (здатність до ефективної командної роботи в освітньому 

процесі; здійснення ефективної комунікації і розв’язання проблем; спілкування і співпраця; критичне 

мислення; креативність; соціальний інтелект). Освітньо-професійною програмою передбачено 

індивідуальна освітня траєкторія слухача за 5 змістовими модулями. Результатом підвищення 

кваліфікації фахівців за тематичними курсами «Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в 

освітньому процесі” є підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здатні розвивати у здобувачів 

освіти інтегральні освітні метанавички soft skills (критичне мислення, креативність, спілкування і 

співпрацю, цифрові навички). Професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти всіх 

типів, які навчаються за тематичними курсами «Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в 

освітньому процесі” передбачає організацію гнучкого освітнього простору за індивідуальною 

освітньою траєкторією, упровадження варіативних освітньо-професійних програм, моделей, форм 

освіти дорослих, реалізацію інноваційних методологічних підходів, андрагогічних технологій тощо. 

 

Обсяг програми 150 год. 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Удосконалення професійної компетентності  
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