
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Soft skills_соціально-психологічні аспекти професійної компетентності

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 
лекцій 18 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 0 год., 
форма контролю залік. 

1. Перелік тем дисципліни.

Змістовий модуль 1. Комунікаційні здібності та навички як соціально-психологічна основа
професійної компетентності

Тема 1. Вступ до курсу. 
Тема 2. Психологічні закони професійного спілкування. 
Тема 3. Соціально-психологічні особливості роботи в команді. 

Змістовий модуль 2. Навички особистісної саморегуляції в структурі професійної
компетентності

Тема 4. Психологія self-менеджменту. 
Тема 5. Емоційний інтелект. 

Змістовий модуль 3. Психологія ділового та креативного мислення як Soft skills
Тема 6. Психологія креативного мислення як Soft skills. 
Тема 7. Психологія системного та критичного мислення як Soft skills.

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни.

-  здатність зберігати та примножувати моральні,  культурні,  наукові  цінності  і  досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області,
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства;

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність планувати та управляти часом;
- здатність бути критичним і самокритичним;
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність працювати в команді;
- здатність до міжособистісної взаємодії;
- здатність працювати в міжнародному контексті;
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- знання  психологічних  особливостей  комунікативного  процесу,  законів  професійної

комунікації;  здатність  вести  переговори,  домовлятися,  переконувати,  аргументувати
власну позицію; 

- здатність працювати в команді, виявляти соціально-психологічні процеси, які відбуваються
і в групі, та впливати на них.

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.

Навички креативного мислення; здатність аналізувати інформацію, знаходити та приймати
рішення;  навички самокерування  (управління  часом,  адаптивність  та  вміння  працювати  в



стресогенних  ситуаціях;  самоорганізація,  особистісна  адаптивність  та  гнучкість,  вміння
планувати  та ставити  цілі);  навички самоконтролю та  вміння діяти  усвідомлено;  навички
професійної комунікації (володіння техніками проведення переговорів, техніками слухання;
засобами вирішення конфліктів, знання особливостей міжкультурної взаємодії)

5. Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії
6. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання):

Дашенкова Н.М., доцент, канд. філос. н., доц.


