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В статі подано підходи викладача закладу післядипломної освіти до розвитку сучасного педагога. Оха-
рактеризовано сутнісні характеристики понять «soft skills» та «hard skills». Здійснено систематизацію 
особливостей розвитку soft skills у педагогів зі значним досвідом педагогічної діяльності. Наведено ре-
зультат впровадження навчального курсу в процес підвищення кваліфікації педагогів, що спрямований на 
розвиток soft skills 
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1. Вступ 
В останні роки глобалізація наукової, техноло-

гічної, економічної, культурної та освітньої сфер, за-
вдяки сучасним технологіям та мережі Інтернет, знач-
но впливає на розвиток освітнього середовища навча-
льного закладу та освітні нововведення, якими є он-
лайн університети, електронне та мобільне навчання. 

Характерними рисами зазначеного є мобіль-
ність, орієнтованість на користувача, персоніфікова-
ність. Мобільність, що стає характерною ознакою 
глобалізованого суспільства та освітнього середови-
ща, впливає на зміни у взаємодії між його 
суб‟єктами, посилює роль інформації та комунікації, 
зумовлює особливості та характер розвитку сучасної 
освіти. Відтак набувають значимості особистісні 
характеристики, які виявляються в ефективній взає-
модії з іншими в професійному і освітньому середо-
вищі та визначені як «soft skills». 

 

2. Літературний огляд 

Розвиток soft skills в освітньому середовищі 
активно досліджують сучасні науковці. Так, виявле-
но, що здійснено їх класифікацію на індивідуальні, 
комунікативні, управлінські та досліджено можливо-
сті розвитку спектру soft skills у студентів під час 
навчання [1], розглянуто питання напрацювання цих 
навичок майбутніми програмістами в навчальному 
процесі [2], досліджено розвиток soft skills у студен-
тів з використанням хмарних сервісів [3]. 

Проте запропоновані рішення не висвітлюють 
проблему розвитку soft skills педагога в освітньому 
середовищі післядипломної педагогічної освіти. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – обґрунтувати та система-
тизувати підходи до розвитку soft skills педагога в 
освітньому середовищі післядипломної освіти. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 

1. проаналізувати ступінь вивчення проблеми 
розвитку педагога в післядипломній освіті; 

2. систематизувати сутнісні характеристики 
soft skills; 

3. охарактеризувати особливості розвитку soft 
skills педагога у післядипломній освіті. 

 

4. Сутнісна характеристика soft skills 
Аналіз наукової та методичної літератури з 

проблеми підвищення кваліфікації педагогів [4, 5] 

свідчить про те, що інформатизація виступає однією 
з основних у контексті модернізації як вищої, так і 
післядипломної освіти, що вимагає від педагога гну-
чкості здійснення професійної діяльності в мінливих 
умовах. За результатами проведеного аналізу виявле-
но необхідність оновлення у педагогів професійних 
якостей, зокрема, розвитку soft skills. 

Так, очевидним є те, що для вирішення сучас-
них освітніх завдань, педагогу вже недостатньо набу-
тих професійних якостей в процесі традиційного 
навчання. Донедавна головним критерієм, на який 
зверталась увага під час пошуку співробітників, була 
наявність диплома, що свідчив про вузьку професій-
ну спеціалізацію. Програміст мав уміти створювати 
програми, журналіст – писати репортажі, а бух гал- 

тер – вести облік, перекладач – володіти іноземною 
мовою, секретар-друкарка – вміти швидко друкувати, 
столяр – ремонтувати стілець, водій – знати правила 
дорожнього руху тощо. Усе інше вважалося позитив-
ним, але не обов‟язковим доповненням. Зазначені 
навички визначено як «hard skills» (жорсткі навички), 
які характеризують професійні знання, вміння та 
навички особистості. 

Сьогодні ситуація кардинально змінилася і 
вимогою до фахівця є не тільки наявність hard skills, 
а й обов‟язкова наявність soft skills. 

«Soft skills» («м'які навички» або «гнучкі на-
вички») – соціологічний термін, який характеризує 
перелік особистих характеристик, які так або інакше 
пов‟язані з ефективною взаємодією з іншими людь-
ми: вмінням переконувати, знаходити підхід до лю-
дей, міжособистісним спілкуванням, веденням пере-
говорних процесів, роботою в команді, особистісним 
розвитком, ерудованістю, креативністю, комуніка-
ційною взаємодією, високим рівнем самоорганізації 
тощо. Зазначимо, що soft skills доповнюють hard 
skills особистості. 

Сучасні вчені характеризують soft skills таки-
ми, що дозволяють фахівцю бути успішним незалеж-
но від специфіки та напрямку в якому здійснюється 
професійна діяльність. Узагальнену характеристику 
зазначених навичок подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Коротка характеристика hard skills та soft skills особистості 

Hard skills  

(«жорсткі» навички,  
вузькоспеціальні) 

Передбачені в межах 
конкретної спеціальнос-
ті, сталих умов освітньої 

діяльності 

Ефективні для вирішення 
типових завдань, що 
характерні для однієї 

сфери діяльності. 

Наприклад: професійні 
знання, технічні знання, 
кваліфікаційні характе-

ристики. 

Soft skills  

(«м’які» навички,  
універсальні) 

Міжпрофесійні,  
дієві для будь-якого  

виду діяльності 

Дозволяють оперативно 
адаптуватися до нових 
умов, при зміні сфери 

зайнятості чи вирішенні 
нестандартних завдань. 

Наприклад, робота в 
команді, «ре-

інжиніринг» (готовність 
робити звичні речі в 

новий спосіб), лідерство. 
 

 

Зауважимо, що «жорсткі навички» (hard skills) 
легко виміряти, вони є досить об‟єктивними, а «м‟які 
навички» (soft skills) складно виміряти і тому їх оцін-
ка носить суб‟єктивний характер. 

Базуючись на результатах аналізу науково-

методичної літератури виділяємо три компоненти 
розвитку soft skills педагога: інформативність, кому-
нікативність, рефлекcивність [6, 7]. Показники ви-
значених компонентів, поведінковий прояв яких є 
відмінним у педагогів різних поколінь (рис. 1), до-
зволяють стверджувати, що розвиток soft skills у 
педагогів з усталеними підходами до організації на-
вчання є актуальним питанням і потребує пошуку 
шляхів його вирішення. 

 

 
Рис. 1. Характеристика компонентів soft skills 

 

Виявлені особливості поведінкового прояву 
показників soft skills, свідчать про обумовленість їх 
формування тими умовами освітнього середовища 
навчального закладу, в якому педагог навчався і 
отримав спеціальність. Інакше кажучи освітнє сере-
довище ХХ століття кардинально відрізняється від 
освітнього середовища ХХІ століття. Його можна 
назвати бібліотекою або таким «місцем», де люди 
шукають або викладають інформацію в процесі син-
хронної чи асинхронної взаємодії, що зумовлено 

еволюцією можливостей інформаційно-комунікацій- 

них технологій (ІКТ) [8, 9]. 

Сьогодні важливими вже є не сталі навички 
використання педагогом ІКТ в конкретний спосіб, а 
навички поведінки в електронному середовищі на-
вчання, що передбачає мобільність при вирішенні 
навчальних завдань в ІКТ-насиченому освітньому 
середовищі. 

Як наслідок, необхідні зміни і у підходах ви-
користання потенціалу освітнього електронного се-
редовища, так як можливості онлайн технологій змі-
нюють індивідуальну поведінку особистості, зокре-
ма, методи пошуку потрібної інформації, її аналіз та 
порівняння. 

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 

З метою розвитку soft skills педагога на базі 
комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Жито-
мирської обласної ради в навчальний процес підви-
щення кваліфікації (курсовий та міжкурсовий періо-
ди) впроваджено модульний навчальний курс, що 
передбачає використання можливостей спеціально 
розробленого освітнього електронного середовища 
(е-середовища). 

Під освітнім е-середовищем у післядипломній 
освіті розуміємо упорядковану сукупність компонен-
тів для розвитку та саморозвитку розподілених в 
освітньому просторі суб‟єктів педагогічної комуніка-
ції та інформаційної взаємодії, якому властиві нелі-
нійність, динамічність, мобільність та адаптивність. 

 

 
Рис. 2. Елементи навчального курсу в е-середовищі 

 

Зазначимо, що соціальна та навчальна взаємо-
дія в е-середовищі сприяє розвитку soft skills в учасни-
ків освітнього процесу: набуттю навички комунікацій-
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ної взаємодії, вмінню поважати один одного і не боя-
тися висловити власну думку, відмінну від інших, 
самоаналізу та самооцінки якості та ефективності 
власної інформаційно-комунікаційної взаємодії в осві-
тньому середовищі, адаптуванню до способів самоор-
ганізації освітньої взаємодії з використанням сучасних 
засібних комунікацій тощо. При такому навчанні про-
цес спілкування на семінарі стає електронним або 
мобільним форумом, чатом, лекції – електронними, 
практикум – взаємодією в онлайн спільноті фахівців, 
які інтегруються з традиційними формами навчання. 

За результатами проведеного опитування вчи-
телів хімії, української мови, початкової школи та 
вихователів ДНЗ, які пройшли навчання, виявлено 
позитивну динаміку розвитку soft skills у педагогів. 

Детальний аналіз результатів опитування пе-
дагогів засвідчує, що збільшився відсоток позитивно-
го відношення до того, що відбувається (на 35,7 %), 
що характеризуємо як стан самовизначення педагога; 
позитивного самоставлення до того, що впроваджу-
ється, набутті професійної впевненості та нового 
досвіду в результаті власної діяльності (на 10,4 %) та 
адекватної самооцінки реальних подій, організації 
власної діяльності, що характеризуємо як стан само-
регуляції; створення освітніх середовищ та організа-
ції ефективної навчальної взаємодії в ньому (на  
15,3 %), що характеризуємо як стан самореалізації. 

Таким чином, розроблена програма та розви-
вально-освітнє е-середовище сприяє ефективному 
розвитку сучасного педагога. 

Освітні заходи, що сприяли реалізації позити-
вних змін виділених компонентів (інформативності, 
рефлексивності, комунікативності) в освітньому 
середовищі післядипломної освіти узагальнено на 
сторінці «LAB 39» [10]. 

 

6. Висновки 

1. За результатами проведеного аналізу про-
блеми розвитку особистості в післядипломній освіті 
виявлено відсутність цілеспрямованої роботи з роз-
витку soft skills у педагогів, що зумовило пошук 
шляхів її вирішення. 

2. Систематизація сутнісних характеристик 
soft skills педагога дозволила виявити необхідні умо-
ви розвитку фахівця, що забезпечило розробку на-
вчального курсу, як засобу розвитку soft skills педа-
гога у післядипломній освіті. 

3. Враховуючи особливості розвитку досвід- 

чених педагогів розроблено розвивально-освітнє  
е-середовище для розвитку soft skills в післядиплом-
ній освіті. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у 
дослідженні мотивації педагога до розвитку soft 
skills, як умови конкурентоздатності вчителя. 
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