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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС І ОЦІНКА СТАНУ ДВНЗ «ПДТУ» ТА ЙОГО 

ПОЛОЖЕННЯ У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Стан справ у ДВНЗ «ПДТУ» у поточний момент може бути описаний 

наступним чином: 

1) зниження чисельності абітурієнтів, які подають заяви до вступу; 

2) скорочення прийому на всі форми навчання; 

3) зниження кількості студентів-контрактників та рівня доходів від 

контрактної форми навчання. 

Сукупність факторів, що спричинили поточний стан справ, можна 

розподілити на зовнішні та внутрішні.  

До зовнішніх факторів можна віднести: 

1) несприятливу демографічну ситуацію; 

2) обмежені можливості щодо залучення студентів-іноземців; 

3) послідовну політику МОНУ щодо зниження кількості ЗВО та 

державного замовлення; 

4) зниження популярності і престижності технічної освіти; 

5) зниження рівня викладання в школі, і, як наслідок, рівня знань 

абітурієнтів з математики та фізики; 

6) низький рівень мотивації до отримання вищої освіти; 

7) надшвидкі зміни бізнес-середовища і реалій ведення бізнесу; 

8) зміну вимог роботодавців до компетенцій випускників; 

9) постійно зростаючу конкуренцію на ринку освітніх послуг, появу 

прямих конкурентів на місцевому ринку; 

10) поступовий перехід до дистанційної форми організації навчального 

процесу. 

До внутрішніх факторів відносяться: 

1) невідповідаючі вимогам часу навчальні плани й освітні програми 

окремих дисциплін; 

2) фокус на надання студентам професійних знань і навичок (hard 

skills); 

3) недостатня увага до розвитку адаптаційних і комунікативних 

навичок (soft skills). 

 

2. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ДВНЗ «ПДТУ» НА ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ 

 

На поточний момент можна сформулювати такі основні цілі: 

1) підвищення популярності університету та збільшення набору на всі 

форми навчання; 

2) підвищення якості освітнього процесу та рівня 

конкурентоспроможності випускників наринку праці. 
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3. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 

У сучасному світі на перший план виходить цінність так званих 

«гнучких навичок» або soft skills. 

Soft Skills – навички, прояви яких важко визначити, перевірити та 

наочно продемонструвати. (Докладний перелік навичок, що відносяться до 

soft skills, наведено у додатку А). 

Цінність «гнучких» навичок у сучасному світі наздогнала професійну 

експертизу. Після навчання soft skills продуктивність співробітників зростає 

на 12 %, а повернення інвестицій становить 250 %, згідно з оцінками 

Бостонського коледжу і провідних вузів США. А за даними спільного 

дослідження Гарварду, Стенфорду і фонду Карнегі 85 % успіху в роботі 

залежить від рівня володіння цією групою навичок. 

У 2013 р. компанія Google провела дослідження щодо прийому на 

роботу, звільнення та просуванні по кар’єрних сходах своїх співробітників з 

1998 року.Було визначено, що серед восьми найбільш важливих якостей топ-

менеджерів, які визначили їх успіх в компанії, сім – це «м’які» навички. 

Тобто, конкурентоспроможність кадрів у сучасному світі визначається не 

стільки «твердими» навичками, скільки розвитком «м’яких навичок». 

Враховуючи вищенаведене, одним із шляхів досягнення визначених 

цілей є підвищення уваги до розвитку soft skills у студентів ДВНЗ «ПДТУ». 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ І СТАН ДВНЗ «ПДТУ» НА КІНЕЦЬ 

РОЗГЛЯНУТОГО ПЕРІОДУ 

 

Результатом досягнення визначеної мети є удосконалений освітній 

процес, що дозволяє студентам отримати такий рівень розвитку soft skills, 

який відповідає вимогам ринку праці.  

Наявність такого освітнього процесу дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці, що, у свою чергу, 

призведе до зростання престижу ДВНЗ «ПДТУ» та підвищення рівня його 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг протягом наступних п’яти 

років.  

 

5. ПОКАЗНИКИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ОЦІНЕНА 

СТУПІНЬ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 

В якості основних показників, що дозволять оцінити рівень досягнення 

запланованого результату, можна використати наступні: 

1) питома вага загального навчального часу, що відведено на 

отримання студентами soft skills; 

2) питома вага аудиторного часу, що передбачена для отримання 

студентами soft skills; 

3) питома вага дисциплін, в яких використовуються спеціальні освітні 

технології, що сприяють розвитку soft skills у студентів.  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Для вирішення цього завдання системою управління ДВНЗ «ПДТУ» 

можуть бути використані наступні групи інструментів: 

1) упровадження спеціалізованих навчальних дисциплін, спрямованих 

на розвиток Soft Skills; 

2) використання спеціальних педагогічних технологій, що сприяють 

розвитку Soft Skills під час вивчення традиційних дисциплін; 

3) використання допоміжних освітніх інструментів, що сприяють 

розвитку soft skills у студентів.  

Перша група інструментів може бути реалізована за допомогою 

передбачення в загальному часі підготовки бакалаврів і магістрів окремого 

часу на вивчення таких дисциплін, як «Ораторське мистецтво», «Мистецтво 

дискусій та переговорів», «Мотивація та лідерство», «Конфліктологія» тощо. 

Ефективне використання цієї групи інструментів потребує змін в 

організаційній структурі університету, зокрема, відкриття нової 

загальноосвітньої кафедри, що буде відповідати за розробку і викладання 

спеціалізованих навчальних дисциплін, спрямованих на розвиток soft skills.  

Друга група інструментів може бути реалізована за рахунок 

використання під час викладання традиційних дисциплін наступних 

педагогічних технологій: 

1) інформаційно-комунікаційна технологія; 

2) технологія розвитку критичного мислення; 

3) проєктна технологія; 

4) технологія проблемного навчання; 

5) ігрові технології; 

6) кейс-технологія; 

7) технологія створення предметно-розвивального середовища; 

8) технологія навчання у співпраці; 

9) технологія дослідницької діяльності. 

(Розгорнутий опис кожної з наведених технологій наведено у     

додатку В).  

До третьої групи – допоміжних освітніх інструментів, сприяючих 

розвитку soft skills у студентів, відносять: 

1) використання дуальної форми освіти; 

2) участь у громадських організаціях; 

3) участь у волонтерській діяльності.  

Слід відзначити, що у ДВНЗ «ПДТУ» створені всі умови для успішного 

використання цієї групи інструментів.  
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7. ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ВИРІШЕНІ ДЛЯ 

ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Основне завдання для ДВНЗ «ПДТУ» може бути сформульоване 

наступним чином: модернізація навчального процесу з метою забезпечення 

такого рівня володіння soft skills, який буде максимально відповідати 

вимогам замовників і роботодавців. 

Основними проблемними питаннями для вирішення цього завдання є: 

1) створення нової загальноосвітньої кафедри, її матеріальне і кадрове 

забезпечення; 

2) введення в освітні програми всіх освітніх рівнів і всіх спеціальностей 

спеціалізованих дисциплін, спрямованих на розвиток soft skills у студентів; 

3) навчання викладачів випускаючих кафедр педагогічним технологіям, 

що сприяють розвитку soft skills у студентів під час вивчення традиційних 

дисциплін; 

4) розробка системи мотивації та контролю за використанням 

відповідних педагогічних технологій під час освітнього процесу. 
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Додаток А 

ПЕРЕЛІК НАВИЧОК, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО SOFT SKILLS 

 

Усі навички, які прийнято відносити до Soft Skills, можна 

систематизувати наступним чином: 

1) базові комунікативні навички, які допомагають вам розвивати 

відносини з людьми, підтримувати розмову, ефективно вести себе в 

критичних ситуаціях при спілкуванні з оточуючими. Ці навички потрібні 

всім; 

2) навички управління собою допомагають ефективно контролювати 

свій стан, час, процеси; 

3) навички ефективного мислення -  управління процесами в голові, 

які допомагають зробити життя і роботу більш системними; 

4) управлінські навички, які потрібні людям на етапі, коли вони стають 

керівниками будь-яких бізнес-процесів і підприємцями. 

До першої групи (базові комунікативні навички) відносяться: 

вміння слухати; 

переконання й аргументація; 

нетворкінг: побудова та підтримка бізнес-відносин; 

ведення переговорів; 

проведення презентацій; 

базові навички продажів; 

самопрезентація; 

публічний виступ; 

командна робота; 

спрямованість на результат; 

діловий лист; 

клієнтоорієнтованість. 

Друга група (навички управління собою): 

управління емоціями; 

управління стресом; 

управління власним розвитком; 

планування і цілепокладання; 

тайм менеджмент; 

енергія / ентузіазм / ініціативність / наполегливість; 

рефлексія; 

використання зворотного зв’язку. 

Третя група (навички ефективного мислення): 

системне мислення; 

креативне мислення; 

структурне мислення; 

логічне мислення; 

пошук і аналіз інформації; 

вироблення і прийняття рішень; 

проєктне мислення; 
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тактичне і стратегічне мислення (для керівників). 

Четверта група (управлінські навички): 

управління виконанням; 

планування; 

постановка завдань співробітникам; 

мотивування; 

контроль за реалізацією завдань; 

наставництво (розвиток співробітників) – менторинг, коучинг; 

ситуаційне керівництво і лідерство; 

ведення нарад; 

подача зворотного зв’язку; 

управління проєктами; 

управління змінами; 

делегування. 
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Додаток В 

ОПИС ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Педагогічна технологія – спеціальний набір форм, методів, способів, 

прийомів навчання і виховних засобів, системно використовуваних в 

освітньому процесі на основі декларованих психолого-педагогічних 

установок, що приводить завжди до досягнення прогнозованого освітнього 

результату з допустимою нормою відхилення. 

Для розвитку soft skills у студентів під час викладання традиційних 

дисциплін рекомендовано використовувати наступні педагогічні технології: 

1. Інформаційно-комунікаційна технологія. 
Технологія полягає в необмеженому збагаченні змісту освіти, 

використанні інтегрованих курсів, доступ в Інтернет, інтерактивні методи 

навчання, дистанційна взаємодія. 

2. Технологія критичного мислення. 

Дана технологія полягає в розвитку у студента аналітичного підходу до 

будь-якого матеріалу. Ця технологія розрахована не на запам’ятовування 

матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її вирішення. 

3. Технологія проєктної діяльності. 

Під технологією проєктної діяльності розуміється сукупність 

навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють студентам вирішити ту чи 

іншу проблему в результаті самостійних дій за певним планом, для 

вирішення пошукових, дослідницьких, практичних завдань, з обов’язковою 

презентацією цих результатів. 

4. Технологія проблемного навчання. 

Це створення в навчальній діяльності проблемних ситуацій і 

організація активної самостійної діяльності студентів по їх вирішенню, в 

результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками, розвиваються розумові здібності. 

5. Ігрова технологія. 

Це досить велика група методів і прийомів організації педагогічного 

процесу у формі різних педагогічних ігор. Гра – це вид діяльності в умовах 

ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в 

якому складається й удосконалюється самоврядування поведінкою. 

6. Кейс-технологія. 

Кейс-технологія – інтерактивна технологія навчання, спрямована на 

формування у студентів знань, умінь, особистісних якостей на основі аналізу 

і вирішення реальної або змодельованої проблемної ситуації в контексті 

професійної діяльності, представленої у вигляді кейса. 

7. Технологія створення предметно-розвивального середовища. 

Технологія створення предметно-розвивального середовища 

розглядається як система умов, що забезпечують усю повноту розвитку 

діяльності людини і його особистості; включає обстановку, об’єкти і 

матеріали різного функціонального значення; дозволяє педагогу вирішувати 

конкретні освітні завдання, залучаючи учасників у процес пізнання і 
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засвоєння навичок і умінь, забезпечуючи максимальний психологічний 

комфорт для кожного. 

8. Технологія дослідницької діяльності. 

Технологія дослідницької діяльності – це методика організації 

навчально-виховного процесу, що дає студентам справжні відомості про 

об’єкти, процеси та явища, які вони відкривають самостійним чином. 

9. Технологія навчання у співпраці (командна, групова робота). 

Співпраця трактується як ідея спільної розвиваючої діяльності педагога 

і студентів, суть індивідуального підходу в тому, щоб йти не від навчального 

предмета, а від людини до предмета, йти від тих можливостей, якими володіє 

індивід, застосовувати психолого-педагогічні діагностики особистості. 
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