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РОЗВИТОК У СТУДЕНТІВ "SOFT SKILLS" У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУХНІХ ФАХІВЦІВ 

Останнім часом з переходом розвинутих країнах до 
постіндустріального суспільства, тобто суспільства теоретичних знань, 
науки, інновацій, нових інтелектуальних технологій, спостерігається 
суттєва зміна вимог до набутих у вищих навчальних закладах знань, 
навичок і вмінь. 

Передусім випускник ВНЗ має володіти прикладними та 
міждисциплінарними знаннями, здатністю до самоосвіти, системністю й 
стратегічністю мислення, вмінням співпраці та спілкування наряду з суто 
професійним знаннями. Проте випускники українських вищих 
навчальних закладів не завжди вписуються у зазначені тенденції. 
Причинами такого явища є стан сучасного українського суспільства, 
який є досить далеким від постіндустріального, та достатньо недавній 
початок фундаментальних реформ вітчизняної вищої освіти. 

Щоб бути успішним у сучасному світі, який так стрімко 
розвивається, недостатнім є наявність лише грунтовних знань та досвіду. 
Необхідними стають так звані особливі навички, які називають 
"гнучкими", "м'якими" або "soft skills". Саме ці "м'які" навички 
допомагають продемонструвати та використати професійні навички на 
найвищому рівні. До них належать вміння спілкуватися, працювати в 
команді, переконувати, вирішувати проблеми, приймати рішення, 
керувати своїм часом, мотивувати себе та інших. Більш того останнім 
часом все більше дослідників говорять про зміщення акценту з "hard 
skills" (англ. "твердих" - професійних навичок) на "soft skills" (англ. 
"м'які", "гнучкі" - універсальні навички) працівників. Отже одним з 
факторів успішності в майбутній професійній діяльності може стати 
переорієнтація освіти на розвиток у студентів "soft skills" . 

В Україні поняття "soft skills" є відносно новим та 
недослідженим. Хоча, реагуючи на запити ринку праці, різні тренінгові 
агенції пропонують різноманітні програми, спрямовані на розвиток "soft 
skills" (Длугунович, 2014). У навчальних програмах більшості 
українських ВНЗ закладено дисципліни, які орієнтовані на здобуття 
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студентами спеціальних, професійних та фундаментальних знань, які і є 
"hard skills". А розвиток таких навичок, як гнучкість, комунікабельність, 
відповідальність здатність працювати в команді, знання робочої етики , 
які називають "soft skills", залишаються поза увагою та як правило 
розвиваються не на належному рівні в процесі навчання у ВНЗ. Таким 
чином розгляд питання розвитку "soft skills" у студентів в процесі 
навчання у ВНЗ надзвичайно актуальне. Метою даної статті є 
дослідження можливостей розвитку "м'яких" навичок студентів в 
процесі вивчення іноземної мови. 

Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ ст." 
визначає необхідність досягнення якісно нового рівня у вивченні 
іноземних мов. Останнім часом ми можемо спостерігати процес переходу 
іноземної мови з рівня навчального предмету на рівень цілої галузі, 
оскільки розкриває перед студентом не тільки можливість ознайомлення 
з іншомовною культурою, стилем життя, а й формуванням свідомості, 
розвитку мислення, розширення світогляду, самовдосконалення та 
розкриття творчого потенціалу. 

Більше десяти останніх років освітяни використовують у своїй 
практиці інтерактивні методи навчання, тобто набір певних інструментів 
та технологій для активізації навчального процесу та налагодження 
взаємодії студентів між собою. Таким чином спостерігається перехід від 
традиційної організації навчання й увага та акцент під час заняття 
переноситься з викладача на студентів та їхню взаємодію між собою та з 
викладачем. Під час інтерактивного навчання розвиваються 
комунікативні навички й уміння, вміння та здатність працювати в 
команді, здатність до кооперації та співпраці. 

Використання інтерактивних методів навчання є передовими 
методами у процесі вивчення іноземної мови, які базуються передусім на 
особистісно орієнтованому підході до студента, спрямованому на 
розвиток творчого потенціалу студентів, комунікативних навичок, 
вміння мислити та швидко реагувати. 

Вивченням інтерактивних методів навчання займались такі 
українські вчені, як Л. Пироженко та О. Пометун, які класифікують 
інтерактивні технології за формами навчання й наводять чотири групи 
залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: 
інтерактивні технології кооперованого навчання, інтерактивні технології 
колективно - групового навчання, технології ситуативного моделювання, 
технології опрацювання дискусійних питань (Пометун, Пироженко, 
2004). Тож розглянемо можливості розвитку "soft skills" у процесі 
вивчення іноземної мови використовуючи вищезначені 4 групи 
технологій інтерактивного навчання. 

І група - інтерактивні технології кооперованого навчання. 
Кооперація або співробітництво - це спільна діяльність з метою 

досягнення спільних цілей. В процесі спільної діяльності студенти 
прагнуть одержати результати, вигідні для них особисто та для інших 
членів групи. На відміну від колективно-групового кооперативним 
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називається навчання в невеликих групах для забезпечення найбільш 
ефективного навчального процесу. Сутність кооперативного навчання 
полягає в отриманні інструкції від викладача та об'єднання в невеликі 
групи або пари. Студенти виконують отримане завдання доки всі члени 
групи не виконають його успішно. Важливим елементом кооперативного 
навчання є обробка та обговорення результатів роботи груп або пар. 
Тобто відбувається аналіз співпраці членів груп або пар й визначаються 
способи поліпшення ефективності роботи. Таким чином в процесі 
кооперативного навчання розвиваються навички керівництва, прийняття 
рішень, вироблення довіри, спілкування й улагодження конфліктів. 

Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти 
організації роботи груп: 

• "Діалог" - спільний пошук групами згодженого рішення який 
включає протистояння та критику позицій інших груп. 

• "Синтез думок" - дуже схожий на попередній варіант, проте 
після об'єднання в групи й виконання завдання студенти передають свій 
варіант іншим групам для доповнення його своїми думками та 
підкреслення пунктів, з якими не згодні. 

• "Спільний проект" - також схожий на діалог тим, що має таку 
саму мету та об'єднання в групи, проте завдання, які отримують групи, 
різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. 

• "Пошук інформації" - командний пошук інформації як правило 
тієї, що доповнює подану викладачем інформацію, матеріал 
попереднього заняття чи домашнього завдання й відповідь на запитання. 

• "Коло ідей" - вирішення гострих суперечливих ідей з залученням 
всіх студентів до обговорення поставленого питання. Всі групи мають 
виконувати одне й те саме завдання, яке складається з декількох питань 
(позицій), які групи представляють по черзі. 

ІІ група - інтерактивні технології колективно - групового 
навчання. 

До даної групи належать інтерактивні технології, які 
передбачають одночасну спільну роботи всієї групи. Залежно від змісту 
та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: 

• Обговорення проблеми в загальному колі - метою даної 
технології є прояснення певних положень, актуалізація опорних знань, 
обговорення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі. 

• "Мікрофон" - різновид загально групового обговорення, при 
якому викладач пропонує студентам швидко висловити свою думку з 
певного питання в уявний імпровізований мікрофон, який передається 
від студента до студента по мірі того, як кожен висловлює свою думку. 

• „Незакінчене речення" - даний прийом часто поєднують з 
„Мікрофоном", що дає можливість відпрацювати форми висловлення 
власних думок та ідей й порівнювати їх з іншими. Використовуючи 
уявний мікрофон, викладач формулює незакінчене речення й пропонує 
студентам закінчити його. Кожний наступний учасник обговорення 
повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Використання 

181 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (334), 2020 

такої методики дає змогу долати стереотипи, вільніше висловлювати 
свої думки, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й 
переконливо. 

• „Мозковий штурм" - інтерактивна технологія колективного 
обговорення, яка має на меті зібрати якомога більше ідей щодо проблеми 
від усіх студентів протягом обмеженого періоду часу. Ідея полягає у 
тому, що одна група студентів (генератори ідей) висловлюють якомога 
більше ідей, а інша група (експерти) дають їм оцінку, відбирають 
найбільш цінні думки та ідеї. Мозковий штурм спонукає студентів 
проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої 
думки. 

• „ Навчаючи - вчусь " використовується у вивченні блоку 
інформації або в узагальненні та повторенні вивченого. Він дає 
можливість студентам взяти участь у передачі своїх знань 
одногрупникам. Сутність цього методу полягає в тому, що викладач 
готує картки з фактами, що стосуються теми заняття, по одній для 
кожного студента та роздає по одній картці кожному студенту. Впродовж 
кількох хвилин вони читають інформацію на картці. Далі їм 
пропонується переміщатися аудиторією й знайомити зі своєю 
інформацією інших одногрупників. Студент може одночасно говорити 
лише з однією особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм 
фактом і самому отримати інформацію від іншого студента. У відведений 
час варто забезпечити спілкування кожного студента з максимальною 
кількістю інших для отримання якомога більшої інформації. Після того 
як студенти завершать цю вправу, їм потрібно запропонувати розповісти, 
відтворити отриману інформацію. Відповіді можуть записуватись на 
дошці. 

• „Ажурна пилка" („Мозаїка"). Такий вид діяльності на занятті дає 
можливість працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації 
за короткий проміжок часу, а також заохочує студентів допомагати один 
одному й вчитися навчаючи. Сутність даного методу полягає в тому, що 
викладач ділить студентів на групи. Кожна група, так звана „ домашня 
група", отримує завдання, вивчає та обговорює свій матеріал. Потім 
викладач об'єднує студентів у нові групи, та студенти становляться 
експертами з тієї теми, що вивчалася в „домашній групі". Далі студенти 
по черзі мають за визначений викладачем час якісно і в повному обсязі 
донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію 
від представників інших груп. Студенти повертаються в „домашні 
групи", де мають поділитися інформацією з членами своєї „домашньої 
групи" про нову інформацію, яку отримали від представників інших 
груп. По закінченню обміну інформацією виробляються спільні висновки 
та рішення. Таким чином, за допомогою методу „Ажурна пилка" в 
короткий проміжок часу можна отримати велику кількість інформації. 
Даний метод заохочує студентів допомагати один одному та вчитися, 
навчаючи. 
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Ш група - технології ситуативного моделювання - це побудова 
навчального процесу за допомогою включення у гру (передусім 
ігрове моделювання явищ, що вивчаються). 

Ігрова модель навчання покликана реалізувати наступні цілі: забезпечення 
контролю виведення емоцій; надання студентам можливості самовизначення; 
надихання і допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання 
навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати 
свої думки. Найбільш поширеними серед інтерактивних ігор є моделюючі: 

• Стимуляційні або імітаційні ігри. Імітаційні ігри розвивають уяву та 
навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння 
вирішувати проблеми, а стимуляція дає можливість студентам глибоко вжитися в 
проблему, зрозуміти її із середини. 

• „Спрощене судове слухання" дає можливість студентам отримати 
спрощене уявлення про процедуру прийняття судового рішення, взяти участь у 
вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням, прийняттям рішень. 

• „Громадське слухання" - моделювання суспільного слухання за допомогою 
імітаційної гри, яка дозволяє студентам зрозуміти мету й порядок слухань, а також 
ролі й обов'язки членів державних органів, комітетів, комісій. Крім цього, студенти 
отримують практичний досвід у визначенні й поясненні своїх ідей та інтересів. 

• Розігрування ситуацій за ролями. ("Рольова гра", "програвання сценки"). 
Мета даного методу полягає в визначенні ставлення до конкретної життєвої 
ситуації, набутті досвіду шляхом гри та навчанні через досвід. 

IV група - технології опрацювання дискусійних питань. 
Дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання та 

важливий засіб пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Дискусія 
сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, 
формує навички відстоювати власну думку та поглиблює знання з обговорюваної 
проблеми. До технологій опрацювання дискусійних питань відносяться: 

• Метод прес використовується при обговоренні дискусійних питань та при 
проведенні вправ, у яких потрібно чітко аргументувати визначену позицію з 
проблеми, що обговорюється. За допомогою даного методу студенти навчаються 
формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і 
стислій формі та переконувати інших. 

• Метод „займи позицію " демонструє різноманіття поглядів на проблему, що 
вивчається, або після опанування студентами певною інформацією з проблеми й 
усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо їх вирішення. 

• Метод „зміни позицію" є подібним до попереднього й також дає 
можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх студентів. Метод дозволяє 
прийняти точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації та активного 
слухання. 

• „ Нескінчений ланцюжок " - це одна з форм обговорення дискусійних 
питань, метою якої є розвиток у студентів навичок прийняття особистого рішення та 
вдосконалення вміння аргументувати свою думку. 
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• Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Метою даного методу є отримання 
студентами навичок публічного виступу та дискутування, висловлення й захисту 
власної позиції, формування громадянської та особистої активності. 

• Дебати - це один з найбільш складних способів обговорення дискусійних 
проблем. Дебати можна проводити лише тоді, тоді коли учні навчились працювати 
в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні 
точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам необхідно довго 
готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. 

Таким чином заохочення студентів до активної бесіди, використання на 
заняттях дискусійної форми роботи, спільна реалізація проектів, участь у творчих 
заходах, розвиток навичок самопрезентації є яскравим прикладом використання 
інтерактивних методів навчання та розвитку таких "гнучних навичок" як 
комунікабельність, аргументація, адаптивність, самоконтроль, винахідливість, 
самодисципліна, командна робота, лояльність, мотивованість. 

Переорієнтація освіти на розвиток у студентів "soft skills" є ключовою 
ланкою до вирішення успішності в майбутній професійній діяльності. Фокусуючи 
діяльність викладача на розвитку "soft skills", необхідно змінити формати та 
технології взаємодії викладача та студентів. Для студентів вже не такі цікаві 
традиційні форми занять. При проектуванні форм взаємодії зі студентами важливо 
враховувати сучасні тенденції. По-перше, реалізувати перехід від передачі знань до 
їх створення. Доступність та висока швидкість обміну знаннями, зазвичай, дозволяє 
бути більш успішним не тому, хто більше знає, а тому, хто швидше та краще шукає, 
ідентифікуючи, аналізуючи та створюючи інформацію. По-друге, перехід від 
звичайної схеми "викладач-студенти" до взаємодії "викладачі-студенти", створення 
колаборації та робота в команді. По-третє, перехід від вузької спеціалізації до 
кросфункціонального навчання. І, нарешті, бажано використовувати різні 
поєднання: робота в аудиторії, проекти, симуляції з метою максимального 
залучення студентів і закріплення професійних та "soft skills" компетенцій. Отже, з 
вищезазначеного можна зробити висновок, що "soft skills" - навички, володіння 
якими дозволяє досягти успіху у майбутній професійній діяльності студентів, 
допомагає успішно реалізуватися у світі, який швидко змінюється. 
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Паславська І.С. Розвиток у студентів "soft skills" у процесі вивчення 
іноземної мови як необхідний компонент конкурентоспроможності майбутніх 
фахівців 

У статті розглянуто такі поняття як "soft skills" та "hard skills" та 
обгрунотовано необхідність розвитку "soft skills" у студентів, які сьогодні 
призводять до підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Метою 
даної статті є дослідження можливостей розвитку "м'яких" навичок студентів в 
процесі вивчення іноземної мови. Іноземна мова виступає засобом підвищення 
професійної компетентності та особистісного розвитку студентів та є необхідною 
умовою успішного працевлаштування та кар'єри. 

Автор статті розглядає можливості розвитку у студентів "soft skills" у 
процесі вивчення іноземної мови, використовуючи 4 групи технологій 
інтерактивного навчання за класифікацією Л. Пироженко та О. Пометун, та 
приходить до висновку, що заохочення студентів до активної бесіди, використання 
на заняттях дискусійної форми роботи, спільна реалізація проектів, участь у творчих 
заходах, розвиток навичок самопрезентації є яскравим прикладом використання 
інтерактивних методів навчання та розвитку таких "гнучних навичок" як 
комунікабельність, аргументація, адаптивність, самоконтроль, винахідливість, 
самодисципліна, командна робота, лояльність та мотивованість. 

Ключові слова: "soft skills", "м'які" навички, "hard skills», іноземна мова, 
працевлаштування, студенти, конкурентоспроможність. 

Паславская И С. Развитие у студентов "soft skills" в процессе 
изучения иностранного языка как необходимый компонент 
конкурентоспособности будущих специалистов 

В статье рассмотрены такие понятия как "soft skills" и "hard skills" и 
обоснована необходимость развития "soft skills" у студентов, которые сегодня 
приводят к повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Целью данной 
статьи является исследование возможностей развития "мягких" навыков студентов 
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в процессе изучения иностранного языка. Иностранный язык выступает в качестве 
средства повышения профессиональной компетентности и личностного развития 
студентов и является необходимым условием успешного трудоустройства и 
карьеры. 

Автор статьи рассматривает возможности развития у студентов "soft skills" 
в процессе изучения иностранного языка, используя 4 группы технологий 
интерактивной учебы по классификации Л. Пироженко и ЕПометун и приходит к 
выводу, что поощрение студентов к активной беседе, использование на занятиях 
дискуссионной формы работы, общая реализация проектов, участие в творческих 
мероприятиях, развитие навыков самопрезентации является ярким примером 
использования интерактивных методов обучений и развития таких "мягких 
навыков" как коммуникабельность, аргументация, адаптивность, самоконтроль, 
изобретательность, самодисциплина, командная работа, лояльность и 
мотивированность. 

Ключевые слова: "soft skills", "мягкие" навыки, "hard skills", иностранный 
язык, трудоустройство, студенты, конкурентоспособность. 

Paslavska І. S. Development of "soft skills" for students in the process of 
foreign language study as a necessary component of competitiveness of future 
specialists 

Such concepts as "soft skills" and "hard skills" are studied in the article and it is 
grounded the necessity of development of "soft skills" that help to increase studens' 
competitiveness at the market of labour. The aim of this article is research of possibilities of 
development of "soft" skills'' of students in the process of study of foreign language. 
Foreign language is a means of professional competence increasing and personality 
development of students and it is necessary condition of successful employment and 
career. 

The author of the article examines possibilities of "soft skills" development for the 
students in the process of study of foreign language, using 4 groups of technologies of 
interactive studies after classification of LPyrozhenko and О. Pometun and comes to the 
conclusion that encouragement of students to active conversation, use of debatable form of 
work, cooperative realization of projects, participating in creative events, development of 
skills of self-presentation is the prime example of the use of interactive methods of studies 
and development of such "soft skills" as communicability, argumentation, adaptivity, self-
control, creativity, self discipline, command work, loyalty and motivation. 

Keywords: "soft skills", "hard skills", foreign language, employment, students, 
competitiveness. 
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