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ДИСЦИПЛІНА «УНІВЕРСАЛЬНІ (М’ЯКІ) ЗДІБНОСТІ (SOFT SKILLS)» 
 
Анотація. Дисципліна «Універсальні (м’які) здібності (Soft Skills)» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування ефективного, незалежного і впевненого у своїх силах 
майбутнього дослідника та викладача вищої школи, здатного до навчання протягом життя. 
Зміст дисципліни та методи і форми її викладання сфокусовано на розвитку здатності 
аспіранта до самоорганізації та самоуправління, його критичного та рефлексивного мислення, 
лідерських якостей, комунікативних здібностей та уміння працювати в команді. Особлива 
увага приділяється формуванню уміння ефективної міжособистісної взаємодії, прийняття 
рішень, цілепокладання та досягнення складних багаторівневих цілей особистісного, 
професійного і кар’єрного розвитку. 
Мета навчальної дисципліни: забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні 
універсальні уміння (Soft Skills) аспірантів, що слугуватимуть підґрунтям для їх подальшої 
науково-дослідницької та викладацької діяльності, сприятимуть формуванню професіоналізму 
та поглибленню психологічних знань про себе самого і власні особистісні ресурси та 
можливості, підвищать конкурентоздатність на ринку праці, а також розвинуть їх лідерські 
здібності та організаційні вміння. 
Попередні вимоги: Аспірант повинен мати рівень володіння англійської не нижче В1. 
Змістові модулі:  

 самомотивація особистісного та професійного розвитку 

 відповідальність у саморозвитку особистості 

 цілеспрямованість як чинник самоменеджменту особистості 

 тайм-менеджмент 

 лідерство 

 критичне та рефлексивне мислення 

 презентаційні здібності 

 навички ефективної комунікації (академічні дебати; техніки переговорів тощо) 

 групова робота 
Мова викладання: англійська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ДВА.1.37 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладачі:  

 Харламова Ганна Олексіївна, д.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики 
економічного факультету.  
Профіль викладача: https://econom.knu.ua/departments/economic_cybernetics/staff/kharlamova/ 

 Пащенко Світлана Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри психології розвитку, заступник 
декана з наукової роботи факультету психології. 
Профіль викладача: https://psy.knu.ua/database/profile/paschenko-svitlana-yuriyivna 
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