
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

                                                                                 Кваліфікаційна наукова 

                                                                                 праця на правах рукопису 

 

СМОЛЯК ПАВЛО ОРЕСТОВИЧ  

 

УДК 378.6.013.78:63 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  

АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

011 – Освітні, педагогічні науки 

01 – Освіта 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Дисертація 

містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

________________ П.О. Смоляк 

 

Науковий керівник: Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

 

 

 

Київ – 2021



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Смоляк П.О. Формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

011 «Освітні. Педагогічні науки». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2021. 

У дисертації «Формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти» здійснено теоретичне обґрунтування та 

експериментально перевірено методику формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Аналіз джерел та літератури дозволив реконструювати еволюцію ідей 

формування соціальних навичок особистості, у результаті чого виділено вісім 

етапів, у межах який фіксуються особливі інтерпретації і шляхи вирішення 

сформульованої педагогічної проблеми. Вказується, що сьогодні, в умовах 

інформаційного суспільства знань, цифровізації усіх сфер життя, розвитку 

штучного інтелекту у вимогах до фахівця значна увага приділяється 

формуванню соціальних, м’яких навичок (soft skills) успіху із застосуванням 

аксіологічного, системного, антропологічного, акмеологічного, 

синергетичного, студентоцентрованого підходів, різних технологій (Scrum 

проектів, інтерактивних технологій, технологій контекстного навчання, 

особистісно-орієнтованих технологій,  ігрових технології, SMART-технологій 

та інше). 

У роботі розкрито сутність і структуру поняття «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти». Вказується, що це таке 

інтегративне, особистісне утворення, яке засновується на гуманітарних 

знаннях про комунікацію, лідерство, керування емоціями, особистісний 

розвиток, біоетику та професійних знаннях у галузі агропромислового 

комплексу, сільського господарства що дозволяє, без значних затрат нервової 

і психічної енергії, в автоматичному режимі, будувати плідні стосунки із 

соціальним оточенням, досягати успіху на робочому місці, постійно 
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оновлювати знання та ділитись ними, здійснювати професійну діяльність з 

використанням інноваційних екологобезпечних технологій та декарбонізувати 

агровиробництво. 

У дисертації згруповано і сконструйовано кластер, соціальних навичок 

а саме: комунікативні навички; лідерські; керування емоціями; навички 

особистісного розвитку; валео-екологічні навички. Останньою групою 

навичок підкреслюється специфічність категорії фахівців біономічних 

професій типу «людина-природа», які матимуть контакт із землею, живими 

організмами, тваринами і рослинами та зобов’язані піклуватися про 

зменшення техногенного й антропогенного навантаження на довкілля, 

декарбонізацію агровиробництва. 

У дисертаційному дослідженні структура соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти включає: когнітивний, емотивний та 

конативний компоненти. Відповідно до цього розроблено систему критеріїв і 

показників методики їх діагностики.  

У дисертації здійснено узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

встановлено, основні шляхи формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти. Разом із цим вказується, що існують певні 

труднощі, або недоліки в організації цілеспрямованої системи формування 

соціальних навичок студентської молоді: декларативність формування 

соціальних навичок студентів; недостатня методична підготовленість 

науково-педагогічних працівників до розвитку м’яких навичок здобувачів 

вищої освіти; невмотивованість науково-педагогічних працівників, оскільки їх 

основні зусилля спрямовані на формування твердих (професійних) навичок; 

недостатнє розуміння здобувачами вищої освіти ролі соціальних навичок у 

працевлаштуванні і успішній реалізації професійних завдань. 

У дисертаційній праці за допомогою методу експертної оцінки нами 

здійснено відбір педагогічних умов формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти, обґрунтовано і показано шляхи їх реалізації У 

роботі виділено і обґрунтовано такі педагогічні умови: 1) забезпечення 
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готовності суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти; 2) передача студентам знань про 

соціальні навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів підприємницької 

діяльності в агропромисловому комплексі; 3) стимулювання участі студентів 

аграрних закладів вищої освіти у колективних формах перетворювальної 

активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах студентського 

самоврядування). 

З метою системного представлення перемету нашого дослідження та 

його основних складових елементів, етапів, компонентів, а також педагогічних 

умов методики формування соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти застосовано метод моделювання. У дисертації представлено та 

експериментально перевірено модель формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти, яка  соціально зумовлена, включає 

педагогічні умови, характеризується системністю і послідовним розгортання 

у просторі і часі (етапність), охоплює усі компоненти освітнього процесу 

(зміст, методологічні основи, методи, форми, засоби, діагностику, кінцевий 

результат та можливість його корекції). 

Узагальнені дані сформованості соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти контрольних та експериментальних груп свідчать про 

те, що впроваджувана методика дала позитивну динаміку формування 

соціальних навичок, а саме: у контрольних групах суттєвих змін у рівні 

сформованості м’яких навичок не зафіксовано, у той час як відсоток студентів 

експериментальних груп із високим рівнем зріс. 

Ключові слова: формування соціальних навичок, студенти аграрних 

закладів вищої освіти, лідерські навички, комунікативні навички, навички 

керування емоціями, навички особистісного розвитку, валео-екологічні 

навички, методика формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти.  

 



5 
 

Список опублікованих праць за темою дисертації у яких відображаються 

основні наукові результати дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

1. Смоляк, П. О. (2017). Лідери і послідовники діючих наукових шкіл 

кафедри Педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

Педагогіка, психологія, філософія, (277), 238-246. 

2. Смоляк, П. О., & Сопівник, Р. В. (2017). Історико –генетичний аналіз 

ідей виховання лідерських якостей особистості. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, (267), 161-166. 

3. Смоляк, П. О. (2020). Еволюція педагогічних ідей формування 

соціальних навичок особистості. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. №9 (103), 414-424. 

4. Смоляк, П. О. (2020). Сутність і структура поняття «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти» . Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології №8 (102), 306-316. 

5. Смоляк П.О. (2021). Модель формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології № 6 (110 ), 209-219. 

 

 



6 
 

Статті у наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу 

6. Смоляк, П. О.  (2021). Узагальнення досвіду застосування кейс-

технологій у формуванні соціальних навичок здобувачів вищої освіти. 

PEDAGOGY AND EDUCATION MANAGEMENT REVIEW (PEMR) Issue 

3(5) 4-13. DOI: 10.36690/27332039-2021-3  

 

Тези наукових доповідей 

7. Смоляк, П. О. (2018). Проблема лідерства у творчому спадку А.С. 

Макаренка. Педагогічна спадщина А.Макаренка: Ісорія та сучасність 

(c. 32-34).  

8. Смоляк, П. О.  (2020). Особистісні якості Максима Рильського у 

контексті лідерологічного аналізу. Соціокомунікативний простір 

України: Історія та сьогодення (c. 51-52). Київ:  

9. Смоляк, П. О. (2021). Потреба формування комунікативних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Соціокомунікативний 

простір України: Історія та сьогодення. Матеріали IV міжнародної 

очно-дистанційної науково-практичної конференції (c. 123-124). Київ. 

10. Смоляк, П.О. (2021). Соціальні навички студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 

присвячена 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського 

національного педагогічного університету імені О.Довженка. «Вища 

педагогічно освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення»  

(с. 25-27). Глухів. 

11. Смоляк, П. О. (2021). Формування соціальних навичок у студентів 

аграрних закладів вищої освіти. Проблеми духовного пробудження 

особистості: культура та духовні цінності XІІ Міжнародна науково-

практична конференція (с. 79-82). Суми. 

 



7 
 

ANNOTATION 

Smolyak P.O. Formation of social skills of students of agricultural 

institutions of higher education. Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 011 «Educational. Pedagogical sciences ". National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

In the dissertation "Formation of social skills of students of agricultural 

institutions of higher education" the theoretical substantiation is carried out and the 

technique of formation of social skills of students of agricultural institutions of 

higher education is experimentally checked. 

The analysis of sources and literature allowed to reconstruct the evolution of 

ideas for the formation of social skills of the individual, resulting in eight stages, 

within which are fixed special interpretations and ways to solve the formulated 

pedagogical problem. It is pointed out that today, in the information society of 

knowledge, digitalization of all spheres of life, development of artificial intelligence 

in the requirements to the specialist much attention is paid to the formation of social, 

soft skills (soft skills) success with axiological, systemic, anthropological, 

acmeological, synergistic, student-centered approaches, various technologies 

(Scrum projects, interactive technologies, contextual learning technologies, 

personality-oriented technologies, gaming technologies, SMART-technologies, 

etc.). 

The essence and structure of the concept "social skills of students of 

agricultural institutions of higher education" are revealed in the work. It is indicated 

that this is an integrative, personal education, which is based on humanitarian 

knowledge of communication, leadership, emotion management, personal 

development, bioethics and professional knowledge in the field of agro-industrial 

complex, agriculture that allows, without significant costs of nervous and mental 

energy, automatically regime, build fruitful relationships with the social 

environment, succeed in the workplace, constantly update and share knowledge, 
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carry out professional activities using innovative environmentally friendly 

technologies and decarbonize agricultural production. 

In the dissertation the cluster of social skills is grouped and constructed, 

namely: communicative skills; leadership; emotion management; personal 

development skills; valeo-ecological skills. The last group of skills emphasizes the 

specificity of the category of specialists in bionomic professions such as "man-

nature", which will have contact with land, living organisms, animals and plants and 

must take care to reduce man-made and anthropogenic pressure on the environment, 

decarbonization of agriculture. 

In the dissertation research the structure of social skills of students of 

agricultural institutions of higher education includes: cognitive, emotional and 

conative components. Accordingly, a system of criteria and indicators of methods 

of their diagnosis has been developed. 

In the dissertation the generalization of domestic and foreign experience is 

carried out, the basic ways of formation of social skills of students of agrarian 

establishments of higher education are established. At the same time, it is pointed 

out that there are certain difficulties or shortcomings in the organization of a 

purposeful system of forming social skills of student youth: declarative formation of 

social skills of students; insufficient methodological preparation of scientific and 

pedagogical workers for the development of soft skills of higher education students; 

lack of motivation of research and teaching staff, as their main efforts are aimed at 

developing solid (professional) skills; Insufficient understanding by higher 

education students of the role of social skills in employment and successful 

implementation of professional tasks. 

In the dissertation we used the method of expert evaluation to select 

pedagogical conditions for the formation of social skills of students of agricultural 

institutions of higher education, substantiated and shown ways of their 

implementation. students of agricultural institutions of higher education; 2) transfer 

of knowledge to students about social skills on the example of successful 

professionals, business entities in the agro-industrial complex; 3) stimulating the 
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participation of students of agricultural institutions of higher education in collective 

forms of transformational activity (projects, productive work, work in student 

government). 

In order to systematically present the subject of our research and its main 

components, stages, components, as well as pedagogical conditions of the method 

of forming social skills of students of agricultural institutions of higher education, 

the method of modeling was applied. The dissertation presents and experimentally 

tested the model of formation of social skills of students of agricultural institutions 

of higher education, which is socially determined, includes pedagogical conditions, 

is characterized by systematic and consistent deployment in space and time (stages), 

covers all components of the educational process. forms, means, diagnostics, final 

result and possible its correction). 

Generalized data on the formation of social skills of students of agricultural 

higher education institutions of control and experimental groups indicate that the 

implemented method gave a positive dynamics of social skills, namely: in control 

groups significant changes in the level of soft skills are not recorded, while the 

percentage of students in experimental groups with a high level has increased. 

Key words: formation of social skills, students of agricultural institutions of 

higher education, leadership skills, communication skills, emotion management 

skills, personal development skills, valeo-ecological skills, methods of formation of 

social skills of students of agricultural institutions of higher education.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В умовах швидкоплинних змін 

детермінованих, з одного боку, – розвитком постіндустріальної, технотронної 

цивілізації, інформаційного суспільства, розгортанням четвертої промислової 

революції (на думку футурологів, у зв’язку із розвитком робототехніки та 

штучного інтелекту зникне частина професій), а з іншого, – всезростаючим 

техногенним і антропогенним навантаженням на довкілля, глобальним 

потеплінням, змінами клімату, і, як наслідок, виникненням і стрімким 

поширенням небезпечних для життя і здоров’я людей смертоносних вірусів, 

інфекцій (ВІЛ-СНІД, поліомієліт, туберкульоз, пташиний, свинячий грип, 

SARS-CoV-2 та інші),  виснаженням джерел традиційних енергетичних 

ресурсів, перед людством гостро постає питання перебудови, реорганізації 

освітніх практик, змісту, форм методів роботи. Це особливо важливо в умовах 

сучасного інтенсивного використання дистанційних, віддалених способів 

освіти, що реалізуються за допомогою різних програмних додатків, для 

проведення он-лайн конференцій, навчальних платформ, симуляторів, 

гаджетів і девайсів, що створюють доповнену, віртуальну реальність і 

слугують цілям підготовки фахівця, формування його ціннісного світогляду, 

соціально-схвалюваних зразків поведінки. У контексті таких викликів 

важливо забезпечити підготовку фахівців, які не тільки зможуть виконувати 

вузькопрофесійні задачі, а й налагоджувати конструктивну взаємодію, 

працювати в команді, лідирувати, постійно розвиватись, правильно планувати 

час, раціонально розпоряджатись ресурсами орієнтуючись на принципи 

сталого розвитку суспільства, мінімізуючи згубний вплив на довкілля 

Особливу актуальність цього питання відзначимо стосовно майбутніх 

фахівців біономічних професій типу «людина-природа», якими є студенти 

аграрних закладів вищої освіти. Вирішення означеної проблеми корениться у 

площині ціннісного світогляду людини, який виявляється на зовні соціально-

корисною поведінкою, що залежить від сформованості, вихованості 

відповідних навичок. Таким навичками є соціальні, надпрофесійні навички 
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успіху.  Попри наявну значну кількість наукових праць та належне 

розроблення вченими різних аспектів дослідженої проблематики, огляд 

окресленої тематики показує, що на сьогодні недостатньо вивчене питання 

формування соціальних навичок студентів агарних закладів вищої освіти. 

Виявлено недостатність досліджень, в яких було б системно та цілісно 

представлена теорія та методичне забезпечення формування соціальних 

навичок студентів агарних закладів вищої освіти, тому формування 

соціальних навичок студентів агарних закладів вищої освіти є актуальним 

педагогічним дослідженням. 

Різні аспекти, виховання особистості, формування її соціальних навичок 

знаходимо у працях педагогів-класиків: Я.А.Коменський, Й.Песталоцці, 

А.Дістервег (Коваленко, 2008), М.Пирогов, А.Макаренко, В.Сухомлинський 

(Сопівник, 2015) та інші. Значна увага формуванню різних соціально 

важливих психологічних утворень особистості приділяється у працях таких 

учених, як: І.Бех (Бех І.Д., 2006), Г.Шевченко (Шевченко, 2013), Г.Філіпчук, 

О.Коберник, І.Василькіський (Васильківський, 2018), Г.Васянович 

(Васянович, 2006), І.Сопівник (Сопівник, 2014), В.Франкл (Франкл, 2016), Е. 

Фроммом  та інші. Є цілий ряд праць присвячених вивченню навичок 

відповідальної поведінки: Л.Колберг (Колберг, 2005) , Ж. Піаже, Ж.-П. Сартр, 

Х. Хекхаузен та ін.). Окремі учені вивчали різні аспекти соціальних навичок 

пов’язуючи їх і з соціальним талантом (Н. Д. Левітов), соціальним інтелектом 

(Т. Хант, Е. Торндайк), лідерськими здібностями (Л. І. Уманський), 

соціальною обдарованістю (О. О. Бодальов), емоційним ітелектом (Деніел 

Гоулман (Гоулман, 2018), Манфред Кетс де Врис (Кетс де Врис, 2007)), 

керування енергією (Джим Лоер, Тоні Шварц, 2018), навички щасливого 

життя – «ікігаї» (Ектор Гарсія, Франсеск Міралес, 2018) резонансне лідерство 

(Енні Макі, Річард Бояцис, 2007), навички лідерства (Д.Алфімов (Алфімов, 

2010), О.Василькова, Б.Головешко, І.Резнік, (Резнік, 2007) Ю.Кращенко, 

А.Семенов,  Р.Сопівник (Сопівник, 2015), Г.Тітов, В. Ягоднікова (Ягоднікова, 

2006) та інші. 
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Здійснений аналіз джерел та наукової літератури, нормативних та 

розпорядчих документів, узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

формування соціальних навичок студентів дозволили виявити низку 

суперечностей між:  

– зростаючими вимогами глобалізованого світу до фахівців 

біономічних професій типу «людина-природа» із сформованими 

соціальними навичками та реальним станом справ із підготовки 

кадрів для агропромислового комплексу; 

– декларуванням на рівні державних стандартів аграрних 

спеціальностей та освітніх програм важливості формування 

надпрофесійних навичок успіху та неготовністю суб’єктів освітнього 

процесу аграрних закладів вищої освіти до формування у здобувачів 

освіти відповідних особистісних утворень; 

– необхідністю розробки методики формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти і відсутністю системності у 

її впровадженні в аграрних закладах вищої освіти. 

 Отже, актуальність, виокремлені суперечності, недостатній рівень 

розробленості наукової проблеми зумовили вибір теми дослідження 

«Формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри педагогіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у 

природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах» (державний 

реєстраційний номер 0115U003561). Тему дослідження затверджено вченою 

радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 29.11.2019 р.). 
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Мета дослідження – полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці методики формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти буде ефективним у випадку 

впровадження розробленої методики та педагогічних умов із застосуванням 

системного, аксіологічного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного 

підходів. 

Відповідно до мети і гіпотези поставлено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити історико-генетичне узагальнення еволюції ідей 

формування соціальних навичок особистості 

2. Розкрити сутність і структура поняття «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти» 

3. Узагальнити зарубіжний і національний досвід формування 

соціальних навичок студентів 

4. Виокремити та обґрунтувати педагогічні умови формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти 

5. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити 

методику формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти. 

Об’єкт дослідження – формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти 

Предмет дослідження – методика формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження:  

– теоретичні – аналіз джерел у руслі досліджуваної теми, 

узагальнення зарубіжного і національного досвіду формування 

соціальних навичок студентів, порівняння систем виховання 

соціальних навичок на різних етапах розвитку цивілізації, 
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систематизація понять, абстрагування, моделювання (при створенні 

та обґрунтуванні моделі). 

– емпіричні –  спостереження, анкетування, створення виховуючих 

ситуацій, авторська анкета для визначення сформованості соціальних 

навичок студентів, експеримент для визначення ефективності 

запропонованої методики формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти. 

– статистичні – кількісний і якісний аналіз отриманих 

експериментальних даних; 

– графічні методи добиралися для порівняння та візуалізації 

результатів експерименту (рисунки, діаграми, таблиці). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– уперше: визначено сутність і структуру поняття «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти» під якими ми розуміємо 

таке інтегративне, психологічне утворення, яке засновується на 

гуманітарних знаннях про комунікацію, лідерство, керування 

емоціями, особистісний розвиток, біоетику та професійних знаннях у 

галузі агропромислового комплексу, сільського господарства, що 

дозволяє, без значних затрат нервової і психічної енергії, в 

автоматичному режимі, будувати плідні стосунки із соціальним 

оточенням, досягати успіху на робочому місці, постійно оновлювати 

знання та ділитись ними, здійснювати професійну діяльність з 

використанням інноваційних екологобезпечних технологій; 

сконструйовано кластер, соціальних навичок а саме: комунікативні 

навички (спілкування, публічних виступів, переконання, ведення 

переговорів, дипломатичні навички, навички тактовної поведінки); 

лідерські (неформального впливу на послідовників, роботи в команді, 

управління часом, наставницькі навички, навички коучингу); 

керування емоціями (навички стресостійкості, емпатії); навички 

особистісного розвитку (навчання впродовж життя, критичне 
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мислення, креативність (здатність генерувати нові ідеї та втілювати 

їх, здатність продукувати і реалізувати нестандартні рішення), 

відповідальність); валео-екологічні навички (навички здорового 

способу життя, етичного поводження із живими організмами та 

природою); розроблено, обґрунтовано та експериментально 

перевірено модель формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти, що включає педагогічні умови, 

характеризується системністю і послідовним розгортання у просторі 

і часі (етапність), охоплює усі компоненти освітнього процесу (зміст, 

методологічні основи, методи, форми, засоби, діагностику, кінцевий 

результат та можливість його корекції); 

– уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: «соціальні 

навички», «лідерські навички», «навички комунікації», «валео-

екологічні навички», «методика формування соціальних навичок»; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми і методи формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. До 

наукового обігу введено нові та маловідомі зарубіжні програми 

формування соціальних навичок студентів. 

Експериментальна база дослідження. У педагогічному експерименті 

взяло участь 392 особи. Це студенти експериментальних груп з Національного 

університету біоресурсів і природокористування України та Таврійського 

державного агроекологічного університету – 197 осіб та 195 осіб із 

контрольних груп двох аграрних університетів: Полтавська державна аграрна 

академія, Харківський державний біотехнологічний університет  (див 

додатки). 

Особистий внесок автора. Дисертація  є самостійною науковою працею, 

у якій висвітлено авторські ідеї і розробки, що дозволило виконати поставлені 

завдання. Особистий внесок здобувача у статті «Історико-генетичний аналіз 

ідей виховання лідерських якостей особистості» підготовленій у співавторстві 

з науковим керівником, д.п.н., доцентом кафедри педагогіки Р.В.Сопівником 
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(Смоляк. П. О., & Сопівник, Р. В., 2017) полягає у розкритті етапів розвитку 

підходів до формування соціальних навичок особистості різних історичних 

періодів, описано форми, методи, зміст формування лідерських навичок у добу 

Стародавнього Сходу, Античності, Середньовіччя, Відродження, Нового і 

Новітнього часу.  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено у 11 публікаціях (8 одноосібні), із них 5 статей у 

фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному науковому 

фаховому виданні, 5 – апробаційного характеру. 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел до кожного із них (251 джерело), 

загальних висновків. Обсяг дисертації становить 244 сторінки, обсяг 

основного тексту складає 203 сторінки. Роботу ілюструють 11 таблиць і 19 

рисунків.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

 

1.1. Історико-генетичне узагальнення еволюції ідей формування 

соціальних навичок особистості  

 

Формування соціальних навичок людини, як біо-соціо-культурної 

істоти, цікавили людство ще в епоху егалітарного, нестратифікованого 

суспільства. Люди, на зорі своєї появи були змушені кооперувати зусилля для 

того щоб виживати і протистояти світу дикої природи та призвичаюватись до 

тих чи інших погодно-кліматичних, часто несприятливих умов. Вже тоді у 

родах, племенах старші члени спільноти методом прикладу передавали 

підростаючому поколінню відповідний досвід, виробляли у дітей та молоді 

навички співжиття, побудови стосунків, обміну інформацією, взаємовиручки 

і підтримки одне одного, навчали корисним знанням щодо збереження 

здоров'я, дотримання звичаїв, правил поведінки, побудови статевих взаємин 

та інше. У цей період молодому поколінню, поряд із трудовими навичками,  

передаються прийняті у первісному суспільстві способи поведінки, релігійні 

уявлення (анімізм, тотемізм, фетишизм, магія), традиції, звичаї, обряди, 

дотримання яких забезпечувало соціальну адаптацію, повніше входження у 

соціальні стосунки. У цьому зв’язку, важливо відмітити обряд посвячення 

юнаків і юначок у  дорослі члени суспільства, що прийнято називати 

ініціацією, яку вважають першою інституціалізованою формою прищеплення 

підростаючій особистості соціально-корисних навичок поведінки (Шинкарук,  

Сопівник, Сопівник, 2015, с. 16-19)  

З виникненням цивілізацій Стародавнього Сходу у Месопотамії та на 

берегах річки Ніл, у Єгипті, значну роль у формуванні соціальних навичок, 

окрім родини, починають відігравати такі важливі соціальні інститути як 

держава та храми. При них створюються будинки табличок (еддуби) де 

тогочасну молодь навчали грамоті і письму, іншими словами навичкам 
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письмової, ділової комунікації. Відомо, що еддуби здійснювали підготовку 

тогочасних управлінців, які оволодівали письмом та могли від імені 

державних органів вести облік матеріальних благ, фіксувати сплату податків, 

боргові зобов’язання, брати участь у судочинстві, забезпечувати правителів 

необхідною інформацією для прийняття важливих управлінських рішень. 

Випускник едубби мав не тільки володіти грамотою, вміти писати, рахувати, 

визначити площу земельної ділянки, але співати та грати на музичних 

інструментах, орієнтуватись у законодавстві, знати ритуали здійснення 

культових обрядів, і, володіти такими соціальними навичками як розуміння 

професійної мови жерців, ремісників, пастухів (Шинкарук, Сопівник, 

Сопівник,  2015. С.26-27) 

 У державах Стародавнього Сходу людська індивідуальність 

нівелювалась, у той же час, особистість зливалась з певною спільнотою, 

сім’єю, кастою, стратою, була їх невіддільною, органічною частиною. Для 

успішного входження у відповідні спільноти підростаючому члену первісного 

суспільства було необхідно розвивати відповідні навички співжиття із собі 

подібними. Значну роль, на той час, у передачі знань, на яких засновувались 

соціальні навички, відіграла поява писемності, що дозволило акумулювати 

значний обсяг інформації про соціальні відносини, історію, кодифікувати 

право. У добу Стародавнього Сходу з’являються школи і бібліотеки. В 

глиняних табличках, знайдених археологами на руїнах стародавніх міст 

Межиріччя, міститься звернення батька до сина, який закликав своє чадо 

наслідувати добрий приклад старших, родичів, друзів і мудрих керівників 

(Зайченко, 2010, с. 66-71) 

 У формуванні соціальних навичок поведінки у цей час важливу роль 

відіграють перші кодекси законів, зокрема Кодекс вавилонського царя 

Хаммурапі, за допомогою яких соціальна поведінка формується із 

застосуванням жорстоких  способів покарання (Васюк, Сопівник, 2016, с.25).  

У Стародавньому Єгипті прищеплення соціальних навичок було 

важливим завданням підготовки людини до життя і праці і передбачало 
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вироблення такої корисної м’якої навички, як моральна відповідальність. 

Зокрема, вважалось, що: «Краще зважати на людинолюбство, ніж на золото у 

своїй скрині; краще їсти сухий хліб і радіти серцем, ніж бути багатим і пізнати 

смуток» (Зайченко, 2010, с. 71-76). Цілком характерною для формування 

соціальних навичок дітей і юнацтва стародавнього Єгипту була мета освіти, а 

саме: «…формування людини, яка коротко й чітко висловлює свої думки, уміє 

терпіти негаразди й тримати удари долі» (Шинкарук, 2015. С.28). Також, 

формувалась така важлива соціальна навичка, що віднесена нами до групи 

навичок особистісного розвитку, як навчання впродовж життя, самоосвіта, 

зокрема, в одному з листів XIX династії містились поради наставника учневі: 

«…Твоя рука повинна безперестану опиратися на науки, жодного дня 

відпочинку не давай собі, бо інакше тебе будуть бити… Кіз навчають 

танцювати, коней приборкують, голубів змушують зграюватись, яструбів 

літати. Тебе не повинна обтяжувати напруга духу, книги не повинні набридати 

тобі, ти отримаєш із них користь» (Зайченко І.В. (2010). С.75). 

Важливо відмітити, що в Стародавній Індії культивувався 

диференційований підхід формування соціальних навичок відповідно до 

кастового розшарування суспільства. Кожна людина спрямовувалась на 

розвиток тих якостей, які потрібні були для успішної самореалізації у тій чи 

іншій касті, зокрема: брахману слід було оволодіти – навичками праведного 

життя, плекання доброчинних помислів; кшатрію – навчиками мужності і 

сміливістю; шудрі – навчиками покірності і слухняності; вайші – навичками 

терпіння і фізичної праці (Джуринский, 2013, с.132-135). У період 

утвердження в стародавній Індії Буддизму успішною вважалась та людина, яка 

осягнула і дотримується чотирьох благородних істини (життя – страждання; 

причина страждань – бажання; уникнення страждань – відмова від бажань; 

досягнення стану нірвани, що виражає найвищу ціль людських прагнень)  

(Бим-Бад. 2003, с.30) 

У стародавньому Китаї значний вплив на формування у підростаючого 

покоління соціальних навичок мало Конфуціанство. Так, Конфу-цзи звертав 
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увагу на здатність до управління і моральні якості владики. Він вважав, що 

управляти іншими можуть не усі, а тільки ті, хто мають відповідні задатки від 

природи, їх Конфу-цзи називає «синами неба». Саме вони мають розуміти 

інших так, як хотіли б, щоб розуміли їх, бажати і робити для інших те, щоб 

вони хотіли б, аби було зроблено по відношенню до них. Конфу-цзи вважав, 

що ідеал виховання включає такі якості і навички як: любов до істини, щирість, 

шляхетність, шанобливість, моральність і обізнаність (Завгородня, 2014, с. 14).   

Цікавими є судження Конфу-цзи щодо навичок самоосвіти і навчання, а саме: 

«Хто утвердиться в навчанні, а наставник стане йому рідним ... він буде 

одержувати насолоду в колективі своїх товаришів»; «Якщо навчатися на 

самоті, не маючи товаришів, то світогляд буде обмежений, а пізнання убогі» 

(Конфуций (1999), с. 13-16).  

В античний період змінюються акценти у формуванні м’яких навичок 

особистості, про що красномовно свідчать педагогічні ідеї поеми «Іліада» й 

«Одіссея» (Гомер), де зазначається, що кожна людина має прагнути того аби у 

доблесті перевершити батька. Нам відомо, що герої Гомера володіли 

ораторськими навичками, знали грецьку міфологію, історію свого народу, 

подвиги предків. Готуючи дітей і юнаків до життя і праці у гомерівській Греції 

зверталась увага на розвиток навичок конкурентної боротьби, досягнення 

успіху, слави і визнання. У філософсько-педагогічних ученнях мудреців того 

часу акцентується на важливості формування таких навичок як: 

доброчинність,  патріотизм, чесність, постійне навчання і пошук істини 

(Сократ);  математичні навички (Піфагор); навички логічного мислення 

(Геракліт); навички відповідальності (Демокрит), моральні навички людей 

важливіші за закон (Ісократ) (Сопівник, 2016, с. 179); врахування здібностей і 

природи людської душі при формуванні соціальних навичок (Платон, 

Аристотель) (Платон, 1986).  

Відзначимо, що Римська система виховання приділяла значну увагу 

формуванню мовник, комунікативних навичок. Для досягнення успіху 

молодій людині необхідно було знати не тільки римську, а й грецьку мови, 
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оволодіти навичками політичної боротьби, ораторського мистецтва (Ціцерон, 

Квінтіліан), пропагувалась доброчесність і моральність (Сенека) (Сенека, 

1977).  

У добу раннього Середньовіччя уже склалась християнська духовна і  

педагогічна традиція, яку підготували і репрезентують Климент 

Олександрійський, Квінт Тертуліан, Оріген,  Отці Східної Церкви, (Василій 

Великий, Григорій Богослов, Іван Златоуст), Августин Блаженний і Фома 

Аквінський (Скільський, 2011, с. 51-90) інші. Вони наголошували на розвитку 

духовних якостей людини, формуванні моральних навичок, навичок віри у 

Бога та дотримання Законів Божих. У цей період надавалась перевага 

духовним практикам, неухильному дотриманню принципів закладених у 

Святому Письмі. Значна увага приділялась формуванню таких навичок, як 

покірність, шанування влади і станової ієрархії, мужність, щедрість і звичайно 

навички аскетизму, самообмеження гріховних, тілесних поривань (Шинкарук, 

Сопівник, Сопівник, 2016, с.86-88).  У цей час безроздільно панує схоластичне 

знання на якому засновуються більшість інтелектуальних навичок.  

У середньовічній візантійській традиції поціновувались  розумові 

навички, які дозволяють пізнати божественну істину (Авва Дорофей); 

моральні навички (Іоан Дамаскін, патріарх Фотій, Георгій Пліфон). У даному 

контексті, звертають на себе увагу мислителі арабо-ісламського світу: Іцхак 

Кінді – відмова від релігійного фанатизму та інтелектуальний розвиток 

людини; Аль Фарабі – плекання навичок доброчинності; Аль Біруні – 

очищення від зла, спокус та інтелектуальний пошук істинного знання; Ібн 

Сина – формування навичок здорового способу життя, навичок психологічної 

гігієни; Аль-Газалі – навички наслідування ідеалу мудрості; Абдуррахман ібн 

Халдун – розвиток розумових навичок та спостережливості (Шинкарук, 

Сопівник, Сопівник, 2016, с. 98-99). 

 На зміну середньовічному аскетизму та забуттю античної спадщини 

приходить доба Відродження і Реформації коли реанімуються античні 

практики формування особистості, зароджуються капіталістичні способи 
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виробництва, розвивається торгівля, виникає прошарок підприємливих людей 

та конкурента боротьба на ринку, феодальні порядки відходять у небуття. У 

цей час на зміну аскетизму прийшла ідеологія гуманізму, що протиставив 

теології науку, покликавши до життя відроджені античні ідеали сильної духом, 

життєрадісної людини, що не цурається своєї природи, тому значна увага 

приділяється фізичному розвитку, формуванню навичок здорового способу 

життя, розумових навичок та навичок моральності і доброчинності. При 

цьому, догматичні методи схоластичної педагогіки засуджувались, бездумне 

заучування відкидалось, натомість, зверталась увага на плекання розуміння, 

розвиток мислення. Для формування таких потрібних соціальних навичок 

успіху вважалось за необхідне враховувати природу молодої людини та її 

індивідуально-психологічні особливості, застосовувались засоби релігії та 

особистий приклад моральних авторитетів, особливо педагогів наставників 

(Е. Роттердамський «Грубі учителі» (Роттердамский, 1935); Ф. Рабле 

Гаргантюа і Пантагрюель» (Рабле, 1981), М. Монтень «Досліди») (Сопівник, 

2016, с. 179). 

Рух Реформації поклав початок новій течії у Християнстві у результаті 

чого змінилось ставлення до формування навичок успіху та мотивів високих 

досягнень. Тепер багатство, слава, визнання, досягнення влади вже не 

сприймаються як щось гріховне, а заохочуються і свідчать про підтримку 

підприємницьких ініціатив людини вищими силами (Вебер Макс, 2018). 

Звертається увага на досягнення й утримання влади над людьми за допомогою 

принципу «мета виправдовує засоби» (Макіавеллі, 2010). 

У добу Нового часу Френсіс Бекон акцентував на важливості досвіду 

отриманого за допомогою органів чуття при формуванні будь-яких, у тому 

числі соціальних навичок. Мислитель зазначав, що для особистісного 

розвитку і накопичення знань важливо послуговуватись методом наукового 

освоєння дійсності, яким він вважав метод індукції  (від конкретного до 

загального). Оскільки знання є психологічними утвореннями на яких 

засновуються навички, то Ф.Бекон пропонує «очищати» знання від «примар» 
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суб’єктивізму (роду, печери, ринку, театру). Френсіс Бекон вважав, що 

навички підростаючої особистості мали б формуватися з урахуванням 

природи людини. Ще один яскравий представник доби Нового часу Рене 

Декарт стверджував, що у формуванні особистості її навичок необхідно 

приділяти найбільшу увагу розвитку мислення (Cogito, ergo sum) та базувати 

процес накопичення нових знань на методі індукції (від загального до 

конкретного) (Сопівник, 2016, с. 179). 

Чільне місце, за мірою вкладу у розвиток наук про людину, займає 

засновник і батько педагогіки Ян Амос Коменський (Коменский, 1982, 656 с.), 

який вважав, що завдання освіти полягає у підготовці людини до життя на небі 

і доброчесного життя на землі, формуванні відповідних навичок поведінки із 

застосуванням принципів наочності, свідомості, міцності, послідовності та 

систематичності, посильності, емоційності, дотримуючись «золотого правила 

дидактики» (Коваленко, Бєлкіна, 2006, с. 100-155).  

Особливо цікавими, щодо формування навичок успіху особистості, є 

педагогічні погляди англійського філософа, педагога Джона Локка, який 

стверджував, що у свідомості не існує вроджених ідей і уявлень, а психіка 

людини це  «tabula rassa» (чиста дошка) (Локк Дж., 1985). Джон Локк, 

наголошував, що погляди формуються за допомогою органів чуття. Отримані 

людиною знання і навички мають бути корисними, виховувати потрібно не 

вченого, а ділову людину (джентльмена) з хорошими, аристократичними 

манерами поведінки (Васюк, Р.Сопівник, 2016, с.161-173).  

В епоху пізнього Нового часу досягнув свого розвитку рух 

Просвітництва – це рух мислителів, які виступали проти феодальних відносин, 

засилля церкви та абсолютної влади монархів. Просвітителі пропагували у 

формуванні особистості теорію природного права, ідеї едукаціонізму і 

філантропізму (Й.Базедов, Й.Кампе, Ф.Фенелон, К.Гельвецій). Чільний 

представник руху Просвітництва Ф.Вольтер вважав, що соціальнокорисні 

навички закладаються вихованням і прикладами керівництва країни 

(монархічний абсолютизм – поганий приклад).  Ж. Руссо у творі «Еміль, або 
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про виховання» розкрив сутність природного, вільного виховання, при цьому 

зауважував на необхідності враховувати природні, вікові та індивідуальні 

особливості розвитку дитини. На його думку, навички у підростаючої 

особистості формуються в результаті накопичення відповідного досвіду 

поведінки, який набувається шляхом вільної самореалізації вихованця (Руссо,  

1981). Автор праці «Еміль, або про виховання» пропонував відмовитись від 

методів покарання і авторитарної педагогіки і частіше вдаватись до методу 

природних наслідків (вихованець має усвідомити наслідки своїх учинків). З 

точки зору Руссо кожну людину треба виховувати не як чиновника, солдата, 

суддю чи ученого, а насамперед як особистість, яка має бути готовою до 

активної суспільної діяльності (Васюк, Сопівник, 2016, с.173-229).  

У зв’язку із динамічним розвитком економіки, інтенсивним ростом 

промисловості, утвердженням класу підприємливих людей, нової буржуазії,  

змінились підходи до формування соціальних навичок особистості у 

педагогіці і освіті. На освітні практики того часу вплинули ідеї німецької 

класичної філософії. Так, І. Кант стверджував, що у набутті людиною нових 

знань ключову роль відіграють загальнозначимі апріорні форми, за допомогою 

яких свідомість людини упорядковує хаос відчуттів. І. Кант стверджував, що 

пізнання суб’єктивне, і засоби розуму безсилі в осягненні дійсності, бо наші 

органи чуття дозволяють відфіксувати тільки явища речей світу, а сутність 

речей не досяжна («речі у собі»). Важливими соціальними навичками, з точки 

зору І.Канта, були ті, які відповідали вимогам категоричного імперативу – 

«чини так, щоб максима твоєї поведінки могла стати загальним правилом». 

Кант вважав, що у підростаючої особистості треба формувати навички  

моральної поведінки та навички, що дозволяють користуватись своєю 

свободою – моральна відповідальність (Губерський, с. 311-321) 

Інші представники німецької класичної філософії наголошували на 

необхідності формування навичок громадської активності, яка має 

реалізуватись в утвердженні національної культури (Й.Фіхте); формування 

соціальних навичок у національній системі виховання дозволить уникнути 
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конфлікту поколінь і забезпечить спадкоємність досвіду (Ф.Шлейрмахер); 

важливими є навички, які визначають духовність людської істоти (Гегель).  

На потребі формування у дітей і молоді навичок заснованих на 

елементарних знаннях наголошував швейцарський педагог Йоган Песталоцці. 

Він пропонував пов’язувати навчання із продуктивною працею людини. 

Найважливішими навичками для успішної соціальної адаптації людини він 

вважав трудові. З його точки зору, формування особистості необхідно 

забезпечити із дотриманням природовідповідності, навчання в колективі 

(Песталоцци, 1981) 

Послідовник і учень Й.Песталоцці, німецький педагог Адольф Дістервег 

вважав, що у людини треба розвивати ті соціальні навички, які відповідають її 

здібностям. З точки зору «учителя німецьких учителів» у підростаючої 

особистості необхідно розвивати ті навички, які дозволять їй «служити істині, 

красі, добру». Це можна реалізувати, на думку А. Дістервега, практикуючи 

розвивальне навчання, спираючись на активність вихованців і дотримуючись 

принципів природовідповідності, культуровідповідності і самодіяльності. 

А. Дістервег наполягав на тому, щоб формування навички було захопливим і 

цікавим процесом, для цього слід урізноманітнювати  вправи, бути емоційним 

і знати предмет викладання (Дистервег, 1956).  

Мислителі-позитивісти підкреслювали, що джерелом істинного знання 

і, відповідно, навичок, є досвід (О.Конт), критерієм сформованості соціальних 

навичок є готовність вихованців жити громадськими інтересами (Дж.Мілль), 

важливі для формування різних навичок є знання у галузі соціальних наук 

(О.Конт, Г.Спенсер) (Сопівник, 2016, с. 179). 

З позиції морального і соціального нігілізму у формуванні навичок 

підростаючої особистості виходили філософи волюнтаристи та ірраціоналісти 

(Сьорен К’єркегор, Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше) наголошували на 

відмові від соціальних і моральних цінностей та звертали увагу на 

необхідності прищеплення людині навичок постійної боротьби і 

перманентного самовдосконалення (Ніцше, 1993). 
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Розвиток індустрії, суспільно-політичиних відносин у Новітній час  

зумовили  пошуки ученими педагогами нових шляхів, підходів, концепцій у 

формуванні навичок, у тому числі і соціальних. На вимогу цієї потреби 

виникла реформаторська педагогіка, рух нової школи, а саме «педагогіка 

вільного виховання» (Еллен Кей, Марія Монтессорі, Генріх Шаррельман), 

педагогіка дії – навичка формується у трудовій діяльності (Вільгельм-Август 

Лай), трудова школа – формування елементарних навичок праці, освоєння 

навичок ремесла та громадянських навичок (Георг Кершенштайнер) 

(Кершенштейнер, 1915).  

Відомо, що на початку ХХ століття виникали «нові школи» – приватні 

заклади створені для еліти, де здійснювали підготовку політичних діячів та 

керівників для промисловості. Ці школи, окрім формування професійних 

навичок, забезпечували формування м’яких навичок (робота в команді, знання 

людської психології, управління людьми, ресурсами). Значна увага 

приділялась моральному вихованню, розвитку вольових якостей, навичок 

управління своїми емоціями і бажаннями, навичок самоконтролю і 

прогнозування майбутнього (Васюк, Сопівник, 2016, с.269-274).  

У контексті формуванні соціальних навичок цікавим є погляд 

німецького філософа і педагога Пауля Наторпа, який по праву називається 

основоположником соціальної педагогіки. Він наголошував, що усі соціальні 

суперечності кореняться у свідомості людини, тому формувати соціальні 

навички слід у спільноті (колективі) в атмосфері вільній від конкурентної 

боротьби та суперництва, що сприятиме узгодженню індивідуальних потреб із 

соціальними і моральними цінностям (Наторп, 1911).  

На початку XX століття у США та Західній Європі здійснено перехід від 

аграрного до індустріального суспільства, що змінило підходи і зміст освіти. 

Розвиток машинного виробництва, скорочення робочих місць, прагнення 

капіталістів знизити витрати виробництва і мінімізувати собівартість 

продукції дали поштовх новим пошукам у підготовці фахівця. У США, у цей 

час, американський філософ, психолог та реформатор освіти Джон Дьюї, 
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започаткував новий напрям у прагматизмі – інструменталізм, у контексті якого 

навички, які формуються у вихованця у процесі його активності, тлумачилися 

як засоби необхідні для вирішення прикладних завдань у житті і праці. 

Дж. Дьюї наголошував на тому, що мета освіти полягає у формуванні  навичок 

пристосовування до умов життя, а навички це інструменти, які допомагають 

людині жити і працювати, досягати успіху у будь-якій діяльності, насамперед 

утилітарній (Дьюи, 1992). 

У контексті нашого дослідження, доцільним при формуванні соціальних 

навичок можуть бути різні соціальні проекти. Автором методу проектів є 

американський психолог Уільм Хед Кілпатрік, який вважав, що проект – це 

насамперед утілення певного задуму, у процесі чого здобуваються нові знання, 

формуються уміння і навички поведінки, а завдання проекту постійно 

ускладняються (Килпатрик, 1927). 

У Новітній час започаткована Вальдорфська педагогіка, автором якої є 

австрійський філософ, педагог, письменник, езотерик, соціальний реформатор 

Рудольф Штайнер, який розробляв практики і методику пробудження в 

людині тих сил і здібностей, що будуть їй потрібні для компетентної праці і 

забезпечення життєвих потреб. Рудольф Штайнер вважав, що у формуванні 

навичок необхідно покладатись на внутрішні сили вихованця, створювати 

умови для самопізнання та вільного розвитку з опорою на авторитет 

вихователя, батьків, духовного ідеалу (Штайнер, 2016)  

Відомо, що в основі компетентності знання, уміння і навички, але не 

тільки. Варто звернути увагу на компетентнісний підхід у формуванні 

навичок. Зокрема, англійський психолог Дж. Равен розглядає компетентність, 

як ряд характеристик і здібностей, що дозволяють досягати особистісно 

значущих цілей. Дж Равен зазначає, що компетентності включають 

інтелектуальні, афективні, вольові компоненти, що визначають мотивацію, 

ціннісне ставлення до певного виду діяльності та спроможність успішно її 

реалізувати. Дж. Равен у структурі компетентності провідну роль відводив 

ціннісно-мотиваційній сфері особистості, бо набуті знання, сформовані уміння 
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і навички застосовуються, інтеріоризуються та екстериоризуються завдяки 

мотивам та ставленням суб’єкта. Джон Равен, розглядає також соціальну, 

управлінську компетентність в основі яких соціальні навички. (Равен, 2002, с. 

297.) 

У контексті історико-генетичного узагальнення еволюції ідей 

формування соціальних навичок звернемо увагу на розвиток педагогічної 

думки в Україні. Так, ще у VI–IX ст. східні слов’яни прищеплювали дітям і 

молоді навички трудової діяльності різних ремесл і промислів. Із 

запровадженням у 988 р. Християнства розповсюджуються книжні знання у 

дітей виховували почуття страху перед Богом, формуються навички 

покірності, послуху перед старшими, духовенством і правителями 

(Брайчевський, 1989). Значну роль у формуванні соціальних навичок 

особистості того часу  відігравала толока (спільна трудова діяльність, 

продуктивна праця на благо громади, чи окремого господаря, своєрідна 

взаємодопомога). У XV-XVII ст. з’являється  козацька педагогіка, виховним 

ідеалом якої був козак мужній лицар, безстрашний оборонець землі. У 

Кожного козака, який прагнув досягти успіху, виховували вольові навички, 

навички ведення бою пліч-о-пліч з побратимом, навички володіння різними 

видами зброї, навички участі у військових походах та оборонних операціях. 

Молодь навчали навичкам бойового танцю (гопак) та формували навички 

характерництва – особлива містична практика, яка дозволяла воїну-козаку 

бути невразливим у бою, коли тіло, ані шаблі не тнуть, ані кулі не беруть (Кузь, 

1995)  

У ХVІ ст., особливе місце посідають єзуїтські школи (колегіуми). Вони 

безкоштовно давали освіту, молодь отримувала глибоке знання латини і 

навички пристойної поведінки. Проте, езуїтські колегіуми проводили роботу з 

окатоличення і ополячення. У 1596 році українські шляхтичі і православний 

клір уклали Берестейську унію, яка дала початок об’єднаній греко-латиській 

церкві. Унія стала засобом захисту української мови, створила умови для 

появи національної інтелігенції. У руслі цієї церковно-релігійної течії освіта 
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здійснювалась через Василіанські шестирічні школи, де формували 

національну самосвідомість, патріотичні навички, навички володіння рідною 

мовою та навчики дотримання народних чеснот і християнської моралі (Лузан, 

Васюк, Бернова, 2006).   

Значний поштовх розвитку освіти і формуванню соціальних навичок 

тогочасної молоді дав розвиток братств, активна діяльність яких припадає  на  

XVI-XVII ст. Братства намагались захищати національні інтереси та 

відповідно до цього формувати патріотичні навички дітей і молоді (Дроб’язко, 

1997). Значну роботу у цьому зв’язку здійснювало Київське братво у час коли 

його очолив політичний, культурний і церковний діяч, реформатор і теолог 

Петро Могила, який  відкривав школи, де молодь виховували «в благочесті, в 

нравах добрих і в науках свободних» (Шинкарук, Сопівник, Сопівник, 2017, с 

101). 

Наприкінці XVI на початку  XVII століть в Україні з’являються нові 

освітні осередки – заклади вищої освіти (Острозька та Києво-Могилянська 

академії). Вони боролись за уми української молоді в часи полонізації. 

Наприклад, у Києво-Могилянській академії навчалась молодь різних станів. 

Для її самоорганізації було створено дві конгрегації, мета яких об’єднати 

студентів, сформувати у них навички самоуправління та навички, що 

відповідали стандартам академічної і національної культури (Левківський, 

2003) 

Значний поштовх розвитку освіти та педагогічних ідей формування 

м’яких, соціальних навичок успіху дала доба Відродження та Нового часу. 

Бурхливо розвивається мистецтво, соціальні науки, книгодрукування. Значну 

роль у формуванні навичок мовної комунцікації відіграла творча діяльність 

Памви Беринди (Сухомлинська, с. 75), який видав словник «Лексикон 

словено-руський й імен толкованіє», ( 1627 р.). Мелентій Смотрицький 

написав близько двох десятків творів, у яких пропагував ідеї формування 

патріотичних навичок, навичок постійного навчання і пошуку істини, навичок 

боротьби із несправедливістю (Сухомлинська, с.  79). У той же час Епіфаній 
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Славинецький видає твір «Громадянство звичаїв дитячих» у якому виписані 

правила поведінки дітей і молоді вдома у школі, посеред людей, чітко 

визначаються навички соціально прийнятної поведінки, які дозволяють 

будувати гармонійні стосунки із людьми і жити гідно (Сухомлинська, с. 120). 

Український державний діяч, один із найвищих ієрархів церкви, учений-

філософ Феофан Прокопович у справі формування особистості важливу роль 

відводив істинним знанням, пізнанню соціальних законів та законів 

світобудови (Сухомлинська, с. 170).  

Серед видатних мислителів України Нового часу відзначимо 

Г.Сковороду, який вважав, що поширюючи освіту можна зробити народ 

щасливим. Останнє залежить також від того, наскільки сформовані навички 

відповідають нашому покликанню і внутрішньому потенціалу. Для того, щоб 

людина дізналась яка праця є для неї «сродною», вона має пізнати себе. 

Головними навичками, які роблять кожну людину щасливою є навички 

шляхетної поведінки, людяного поводження з іншими, навички вдячності. 

Необхідно розвивати розумові навички, щоб пізнати суть добра і зла, що є 

основою для прищеплення навичок моральної поведінки. Не випустив із поля 

зору Г. Сковорода і навички здорового способу життя: режиму праці і 

відпочинку, чистоти, акуратності, харчування, самообмеження (аскетизму), 

рухової активності (Сухомлинська, Дічек, Самоплавська2005). 

Українське населення на окупованих сусідніми державами територіях 

постійно піддавалось денаціоналізації, політиці асиміляції та знищення 

самобутності української культури і духовності (як один із прикладів 

Валуєвський циркуляр 1863, Емський указ 1876, які забороняли вживання 

«малоросійського нарєчія» в усіх школа, театрах, книгах і газетах тощо) 

(Сірополко, 2002).  У зв’язку із цим, представники творчої інтелігенції нашого 

народу  звертали велику увагу на формування патріотичних навичок, на що 

прямо чи опосередковано у своїй творчості наголошували Т. Шевченко, 

І.Франко, а М.Пирогов увів у практику роботи середньої школи твори на 

літературні теми, які сприяли розвитку самостійності, навичок критичного 



34 
 

мислення дітей і молоді (Сухомлинська, Дічек, Самоплавська, 2005, с. 258,). У 

той же час, О. Духнович стверджував, що успішною людину можуть зробити 

розвинені навички праці, трудової діяльності, які базуються на розумовому 

розвитку дитини Сухомлинська, Дічек, Самоплавська, 2005, с. 267). Христина 

Алчевська акцентувала на формуванні соціальних навичок дівчат і жіноцтва, 

а Микола Корф піклувався про формування корисних навичок у земських 

школах. С.Ф.Русова займалась національним вихованням у дитячих садках та 

вечірніх школах, вважала, що моральні навички треба формувати у колективі, 

застосовуючи індивідуальний підхід. На думку Софії Федорівни, в дитині 

треба розвивати ті особистісні риси, які дозволять стати ідеальним  

громадянином (Сухомлинська, Дічек, Самоплавська, 2005, с. 136).   

Особливий вклад у розвиток педагогічної думки щодо формування 

соціальних навичок особистості, базуючись на принципі народності у 

вихованні (в основі рідна мова ), здійснив К. Ушинський. Він наголошував, що 

метою виховання є усесторонній розвиток особистості, вдосконалення самої 

природи людини, її душі та тіла. Нормальний розвиток особистості і її навичок 

можливий за умови врахування надбань антропологічних наук. Видатний 

педагог вважав, що для того, аби сформувати особистість, треба навчити її 

відрізняти дійсні цінності від помилкових, розвинути в ній прагнення до 

благородних цілей, розуміти мету й сенс життя, бачити ідеал, до якого треба 

наполегливо йти. Це легше зробити, якщо паралельно дбати про розвиток 

навичок розумової праці, дотримання правильного режиму життя, набуття 

трудових навичок, умінь, виховання волі та інтересів (Гончаров, 1974).  

Цікавий погляд на формування соціальних навичок запропонував 

С. Шацький. Він пропагував і втілював ідею виховання особистості в 

колективі формуючи навички ініціативності, активності і самодіяльності і це 

слід забезпечувати, на думку педагога, з використанням методів наукового 

дослідження послуговуючись методами експерименту, спостереження, 

опитування (Шацкие, 1915). 
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Особливу увагу дослідженню соціальних факторів, що впливають на 

формування навичок дитини, її розвиток, приділяв П. Кащенко. Він розробив 

методику вивчення дії соціуму на дитину – соціальні профілі. Метою його 

роботи було не лише лікування важкої у виховному значенні дитини, але й 

перевиховання її для того, щоб вона стала, як біологічно нормальною, так і 

соціально корисною (Шинкарук, Сопівник, Сопівник, 2017, с. 271-274).  

Ґрунтовною, у справі формування соціальних навичок дітей і молоді, є 

педагогічна творчість і практика роботи А.Макаренка, який вбачав мету 

виховання у підготовці культурної людини, активного громадянина, 

освіченого професіонала, політично обізнаного, дисциплінованого, 

відповідального члена суспільства з розвиненим почуттям обов’язку і честі, до 

того ж гарного господаря і організатора (Шинкарук, Сопівник, Сопівник,  

2017, с.279-284). Формувати соціальні навички людини і громадянина слід у 

колективі використовуючи усі інструменти, які він надає педагогу (громадська 

думка, мета діяльності, відносини відповідальної залежності, паралельна 

педагогічна дія, дружба старших і молодших, актив, традиції, мажорний тон, 

ціннісно-орієнтаційна єдність, спільна продуктивна праця). 

Виховувати соціальні навички на гуманістичній основі пропонував 

В.Сухомлинський. Виховання гуманіста на гуманістичних началах – це 

лейтмотив педагогічної творчості В. Сухомлинського. Він, звертаючись до 

дітей, писав:  «Не завдавай своїми вчинками, своєю поведінкою болю, кривди, 

тяжких переживань іншим людям. Умій підтримати, допомогти, підбадьорити 

людину, в якої горе... Не будь байдужим». Особливе місце у творчості педагога 

належить формуванню навичок відповідальності. Найважливіша 

відповідальність, якою мають оволодіти вихованці – це відповідальність 

людини за людину. Директор Павлишської школи зауважував: «…немає 

розчину – не побудуєш будинку, немає відповідальності людини за людину – 

немає й колективу. Відповідальність людини за людину, вважає педагог, – це 

вершина високоідейної, творчої праці». Не менш важливими з точки зору 

педагога є навички громадянської відповідальності: суспільство створює 
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умови для творчого розвитку особистості, а людина має працювата на благо 

держави і країни. Кожна людина, як неповторна та унікальна, розкриваючи 

свій потенціал, нахили і обдарування має віднайти достойне місце у 

суспільстві, приносити користь собі, сім’ї, колективу, країні уцілому. При 

цьому, вважав Василь Олександрович, кожен вихованець має стати емоційно 

виразним, естетично привабливим та інтелектуально розвиненим. Для 

реалізації гуманістичних ідеалів у вихованні, соціальних навичок, педагог 

радив застосовувати широкий арсенал авторських форм, методів і засобів 

(«Школа під блакитним небом», «Кімната казки», «Кімната думки», «Музична 

скринька», «Куточок мрій», «Сад здоров’я», «Сад матері», «Мандрівки до 

першоджерел слова і думки» і т. ін.) (Сухомлинський, 2003, с 526-540). 

Значна увага формуванню різних соціально важливих психологічних 

утворень особистості приділяється у працях таких сучасних учених, як: І.Бех 

(Бех І.Д., 2006), Г.Шевченко (Шевченко, 2013), Г.Філіпчук (Фліпчук, 2014), 

О.Коберник (Коберник, 2000), І.Василькіський (Васильківський, 2018), 

Г.Васянович (Васянович, 2006), І.Сопівник (Сопівник, 2014) та інші. Є цілий 

ряд праць присвячених вивченню навичок відповідальної поведінки: 

Л.Колберг (Колберг, 2005) , Ж. Піаже, Ж.-П. Сартр, Х. Хекхаузен та ін. Окремі 

учені вивчали різні аспекти соціальних навичок пов’язуючи їх і з соціальним 

талантом (Н. Д. Левітов), соціальним інтелектом (Т. Хант, Е. Торндайк), 

лідерськими здібностями (Л. І. Уманський), соціальною обдарованістю 

(О. Бодальов), емоційним ітелектом (Д.Гоулман (Гоулман, 2018), Манфред Кетс 

де Врис (Кетс де Врис, 2007), керування енергією (Джим Лоер, Тоні Шварц, 

2018), навички щасливого життя – «ікігаї» (Ектор Гарсія, Франсеск Міралес, 

2018) резонансне лідерство (Енні Макі, Річард Бояцис, 2007), навички лідерства 

(Д.Алфімов (Алфімов, 2010), Б.Головешко, І.Резнік, (Резнік, 2007), стиль 

лідерства О.Бортнікова (Бортнікова, 2018), Ю.Кращенко (2012), А.Семенов,  

Р.Сопівник (Сопівник, 2015), Г.Тітов, В. Ягоднікова (Ягоднікова, 2006). 

В останні роки опубліковано  ряд досліджень  присвячених суто 

формуванню соціальних, м’яких навичок успіху особистості, а саме:  О.Гура 
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«Особливості розвитку м’яких навичок студентів ІТ-спеціальностей засобами 

навчальних Scrum проектів» (Гура, 2015, с. 8-15);  К. Коваль «Розвиток soft skills 

студента – один важливих чинників працевлаштування» (Коваль, 2015, с. 162-

167); І.Ткачук, Н.Сосновенко «Розвиток «soft skills» у студентів коледжів» 

(Ткачук, Сосновенко, 2019); О.Глазунова, Т.Волошина, В.Корольчук (2019). 

Розвиток «soft skills» у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: 

методи, засоби, індикатори оцінювання (Глазунова, Волошина, Корольчук, 

2019. с. 93-106); Н. Хмиця, К.Мартинюк «Soft Skills як основа професіограми 

фахівця» (Хмиця, Мартинюк, 2019); О. Бутилина, Н. Радченко «Розвиток Soft 

skills як чинник підвищення ефективності діяльності соціальних працівників» 

(Бутилина, Радченко, 2020. с. 53-60); О. Кравець «Розвиток м’яких навичок 

засобами iноземної мови за професiйним спрямуванням» (Кравець, 2020, 

с.241-245) та інші. 

Отже, для здійснення історико-генетичного узагальнення еволюції ідей 

формування соціальних навичок особистості нами використано формаційних 

та цивілізаційний підходи реконструкції минулої реальності. На основі чого 

виділено сім етапів, у межах який фіксуються особливі інтерпретації і шляхи 

формування соціальних навичок особистості у ту чи іншу епоху, період. Ці 

особливості детерміновані духовно-культурними, політичними, соціально-

економічними факторами. Серед виділених етапів: 1) Доцивілізаційний період; 

2) Доба цивілізацій Стародавнього Сходу; 3) Середньовіччя;4) Відродження і 

Реформація; 5) Новий час; 6) Новітній час; 7) Сьогодення.    

 

1.2. Сутність і структура поняття «соціальні навички студентів 

аграрних закладів вищої освіти» 

 

Перше питання, на яке дають відповідь у процесі розробки предмету 

педагогічних досліджень, полягає у визначенні сутності понятійно-

категоріального апарату. Важливо окреслити ту властивість, здатність, інше 

психологічне утворення, яке належить сформувати у відповідної категорії 
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вихованців. В основі нашого дослідження інтегративне особистісне утворення, 

ключовий конструкт наукового пошуку «соціальні навички студентів аграрних 

закладів вищої освіти». У контексті цього параграфу розкриємо його сутність і 

структуру, означимо що таке «соціальні навички» і якими вони мають бути для 

студентів аграрних закладів вищої освіти, як представників специфічної 

соціально-професійної групи, фахівців біономічних професій типу «людина- 

природа» (Є.О.Клімов) (Класифікація професій, 2020).  

У педагогічній науці розробляються поняття, які позначають ті чи інші 

психологічні утворення, проте, найвищою мірою прояву сформованості 

особистості її ціннісного світогляду є дії, вчинки, поведінка суб’єкта, що 

відповідає соціальним стандартам і запитам, моральним критеріям, 

культурним вимогам і очікуванням  оточуючих, соціальному статусу і тій ролі, 

яку індивід виконує у суспільстві. Тут маються на увазі усталені форми 

поведінки, якими є навички. Під поняттям «навичка» у педагогічній науці 

розуміють дії, складові частин яких стають автоматичними. При цьому 

зазначається, що діяльність людини, яка володіє необхідними навичками 

реалізується швидше і продуктивніше. За видами навички розрізняють: рухові, 

мислительні, мовні, інтелектуальні, сенсорні, перцептивні, соціальні інші. 

Підкреслюється, що навичка засновується на знаннях про відповідні способи 

дій та виникає у результаті багаторазових повторень, вправлянь (Гончаренко, 

1997, с. 221). У Педагогічному енциклопедичному словнику за редакцією 

Б.М.Бім-Бада (Бім-Бад, 2003) дещо розширюються рамки розуміння поняття 

«навичка» і вказується, що це дія сформована шляхом повторення, яка 

характеризується високим рівнем засвоєння і відсутністю поелементної 

регуляції і контрою. Часто навичку трактують як уміння доведене до 

автоматизму, а уміння – як  здатність застосовувати набуті знання на практиці. 

Таким чином, у нашому дослідженні під навичкою ми будемо розуміти 

таке складне, інтегративне психологічне утворення особистості, засноване на 

знаннях про певні способи дій, що дозволяє виконувати ті чи інші дії й операції 

з належною точністю і швидкістю, без надмірного контролю з боку свідомості 
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коли поведінкові акти реалізується автоматично. Навичка виникає у результаті 

багаторазового повторення дій і значно підвищує продуктивність. Людина, з 

метою адаптації до змінних умов середовища, упродовж життя, змушена 

опановувати безліч навичок: навички спілкування, письма, налагодження 

стосунків,  особистісного розвитку, навички самообслуговування, 

приготування їжі, гігієни, здорового способу життя, навички господарської 

діяльності, самоорганізації, управління часом, ресурсами, іншими людьми 

інші. Із цього широкого переліку нас цікавлять саме соціальні навички. 

Австралійські учені Р.Пітерсі, Д.Трелоар, диференціюють побутові і соціальні 

навички наголошуючи на тому, що  перші дозволяють вирішувати завдання 

повсякденного життя, другі – забезпечують контакт із оточуючими нас 

людьми (Пітерсі, Трелоар,  2006). Тобто, під соціальними навичками ми 

будемо розуміти такі навички, які дозволяють людині будувати стосунки з 

іншими людьми, налагоджувати комунікацію, конструктивну взаємодію, 

кооперувати зусилля, співпрацювати, домовлятись, працювати в команді, 

діяти з позиції керівника, лідера, або підлеглого чи послідовника, постійно 

розвиватись і дбати про власне здоров’я, яке необхідне для плідної взаємодії 

із собі подібними.  

Сьогодні соціальні навички ототожнюють із «м’якими», 

надпрофесійними навичками успіху, які дозволяють людині працювати 

ефективно не залежно від предметної області. М’які навички, або «soft skills» 

відрізняються від «твердих навичок» (нard skills), які ще називають 

професійними навичками. Останні опановуються у результаті освоєння певної 

професії, отримання фаху. Для володіння «твердими» навичками треба 

засвоїти знання, сформувати уміння, компетенції у певній предметній області 

(інженерія, медицина, економіка, сільське господарство тощо). М’які, або 

соціальні навички є універсальними, вони необхідні кожному фахівцю, не 

залежно від змісту професійної підготовки  

У науковій літературі ми знаходимо безліч тих навичок, які можна 

назвати соціальними, або м’якими, надпрофесійними навичками. Так, 



40 
 

О.Лободинська, О. Гриджук серед таких навичок виділяють ті, які мають 

найбільший попит серед українських роботодавців, зокрема спроможність 

швидко навчатися, аналітичне, критичне та стратегічне мислення, 

ініціативність, здатність до роботи в команді, вміння комплексно вирішувати 

проблеми, емоційний інтелект, уміння управляти проектами, сформовані 

навички письмового й усного спілкування (Лободинська, 2020, с.116-121). 

Дослідниця О.Гура у статті «Особливості розвитку м’яких навичок студентів 

ІТ-спеціальностей засобами навчальних Scrum-проектів» виділяє ті соціальні 

навички, які, з точки зору авторки, необхідні майбутнім програмістам для 

ефективної дії у виробничих ситуаціях. Серед таких навичок 

виокремлюються: навички роботи в команді (здатність працювати в команді і 

виконувати свої завдання, поєднуючи індивідуальні навички з іншими 

членами команди для досягнення загальної мети); навички пошуку інформації 

(вміння знаходити, опрацьовувати та синтезувати інформацію, що надходить 

з різних джерел); креативні навички (здатність знаходити нові рішення); 

навички прийняття рішень (визначити найкращий шлях, що забезпечує 

максимальну ефективність і успішність отримання результату з мінімальними 

витратами особистих чи командних ресурсів); навички управління 

конфліктами (мінімізувати соціальну напругу); навички критичного мислення 

(здатність ставити під сумнів інформацію, що надходить зовні, а також 

припускати можливість власної помилки); навички презентації (здатність в 

найбільш вигідній формі презентувати свої ідеї оточенню); навички лідерства 

(здатність приймати бізнес-рішення і керувати підлеглими); комунікативні 

навички (здатність передавати інформацію людям чітко, просто, ефективно і 

зрозуміло); навички гнучкості (спроможність при потребі змінюватись, 

застосовувати нові рішення); навички «тайм-менеджменту» (оволодіння 

методиками і технологіями планування особистого часу з метою підвищення 

ефективності та раціональності його використання). 

К.Коваль у статті «Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих 

чинників працевлаштування» пропонує свою класифікацію соціальних 
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навичок, які автор асоціює з якостями особистості (Коваль, 2015, с. 162-167) і 

виділяє індивідуальні якості (здатність приймати рішення, формулювати 

завдання, позитивне мислення і оптимізм, орієнтація на клієнта); 

комунікативні якості (здатності зрозуміло формулювати думки, дружнього 

спілкування, взаємодії з різними типами людей, врахування альтернативних 

точок зору, спілкування, створення презентацій, врахування культурних і 

міжнаціональних особливостей); управлінські якості (здатності працювати в 

команді, мотивувати, об’єднувати, навчати інших, передбачати ризики, 

планувати та керувати часом). 

Важливо враховувати вимоги, які диктуються державними 

інституціями, що визначають стандарти якості освіти. Так, Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти акцентує на необхідності 

формування у фахівців різних типів професій соціальних, надпрофесійних 

навичок, а у своєму глосарії визначає сутність цього поняття. Зокрема 

підкреслюється, що «soft skills» («м’які навички», «соціальні навички» чи 

«навички успішності») дозволяють випускникам закладів вищої освіти бути 

успішними на своєму робочому місці. До soft skills зараховують навички 

комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в 

критичних умовах, вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, 

управляти своїм часом, розуміння важливості deadline (вчасного виконання 

поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно 

приймати рішення, креативність. Іноді, до соціальних навичок також 

зараховують знання іноземних мов, в першу чергу англійської мови. 

Вимагається щоб кожен заклад вищої освіти мав власну політику стосовно 

розвитку soft skills у своїх здобувачів вищої освіти та викладачів. Ця політика 

має  детермінуватись співпрацею з працедавцями та випускниками. Іноді під 

«soft skills» розуміють «transferable skills (навички, що їх можна переносити). 

Тут мається на увазі, що ці навички  є цінними на будь-якому робочому місці, 

незалежно від професійної сфери (Глосарій НАЗЯВО, 2019). 
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Нами проаналізовано інформацію на сайтах окремих агрокомпаній 

України і з’ясовано, що сучасні роботодавці все охочіше віддають перевагу 

претендентам з яскраво вираженими soft skills. Провідні компанії, і не тільки, 

до претендентів на вакансії висувають вимоги у яких значаться психологічні 

утворення, що є результатом формування м’яких, соціальних  навичок. 

Наприклад:  корпорація АМАКО підкреслює важливість ініціативності, 

відповідальності, орієнтації на клієнта; Компанія «Миронівський 

хлібопродукт» – трудолюбивість, відповідальність; Агрохолдинг «Мрія» – 

дисциплінованість, відповідальність, уміння приймати швидкі рішення; 

«Вітагро» – чесність, мотив високих досягнень, комунікабельність; БТУ-центр 

України – порядність відповідальність, лідерство, відкритість до усього 

нового, екологічна культура, екологобезпечна поведінка та інше. На сайтах 

HR-менеджменту для східної Європи навіть виділяється топ 10 soft skills, які 

особливо цікавлять працедавців,  а саме: комунікативні навички, комп’ютерна 

і технічна грамотність, міжособистісні навички, дослідницькі навички, 

навички адаптивності, навички управління проектами, вирішення проблем, 

навички експертизи і вдосконалення бізне-процесів, навички трудової етики, 

навички емоційного інтелекту (ТОП-10, 2020).  

Значний  інтерес у руслі досліджуваної проблеми викликає кластер 

навичок, які обнародувані на офіційних веб-ресурсах Всесвітнього 

економічного форуму у Давосі і будуть затребувані до 2025 року. Серед 

пропонованих навичок виділені: аналітичне мислення та інноваційність; 

активне навчання та стратегії навчання; розв’язання складних проблем; 

критичне мислення та аналіз; креативність, оригінальність та ініціативність; 

лідерство та соціальний вплив; використання технологій, моніторинг та 

контроль; створення технологій та програмування; витривалість, 

стресостійкість та гнучкість; логічна аргументація, розв’язання проблем та 

формування ідей (Нова українська школа, 2020). З поміж них, більшість можна 

віднести до соціальних навичок. У той же час, світовими лідерами і фахівцями 

відзначено, що до 2025 року 50% усіх працівників потребуватимуть 
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перекваліфікації через зростання впровадження технологій; близько 40% 

працівників потребуватимуть перекваліфікації тривалістю півроку чи менше; 

критичне мислення та розв’язання проблем посідають перше місце серед 

навичок, за якими, на думку роботодавців, зростатиме популярність протягом 

наступних п’яти років; вперше з’являються такі навички як активне навчання 

(active learning), витривалість (resilience), стресостійкість (stress tolerance) та 

гнучкість (flexibility) (Нова українська школа, 2020).     

Ми проаналізували різні джерела, склали перелік соціальних навичок 

(40 найменувань) і запропонували потенційним працедавцям, іншим 

експертам (керівники агрокомпаній, керівники аграрних закладів вищої 

освіти, студентський актив відповідних ЗВО, науково-педагогічні працівники) 

здійснити експертний відбір і оцінку тих соціальних навичок, які з їх точки 

зору є важливими для досягнення успіху, професійної самореалізації, 

адаптації випускників аграрних закладів вищої освіти в агропромисловому 

комплексі, агробізнесі, сфері сільського господарства. За результатами 

проведеної дослідної роботи отримані соціальні навички було згруповано і 

сконструйовано їх кластер, а саме: комунікативні навички (спілкування, 

публічних виступів, переконання, ведення переговорів, дипломатичні 

навички, навички тактовної поведінки); лідерські (неформального впливу на 

послідовників, роботи в команді, управління часом, наставницькі навички, 

навички коучингу, навички відповідальності); керування емоціями (навички 

стресостійкості, емпатії, емоційного інтелекту); навички особистісного 

розвитку (навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність 

(здатність генерувати нові ідеє та втілювати їх, здатність продукувати і 

реалізувати нестандартні рішення), відповідальність); валео-екологічні 

навички (навички здорового способу життя, сталий розвиток АПК, 

декарбонізація агровиробництва). Остання група соціальних навичок 

підкреслює специфічність категорії фахівців біономічних професій типу 

«людина-природа», які матимуть контакт із землею, живими організмами, 

тваринами і рослинами та, з огляду на виклики XXI ст., зобов’язані 
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піклуватися про зменшення техногенного й антропогенного навантаження на 

довкілля, дотримуватись біоетики Альберта Швейцера (див. параграф 1.3.), що 

детерміновано необхідністю відвернення глобальної кліматичної катастрофи 

(Гейтс), керуючись рішенням Паризької кліматичної конференції (2015) та 

кліматичного саміту в Глазго COP 26 (2021). 

Важливо, виходячи із змісту пропонованих визначень, окреслити 

сутність самого поняття «соціальні навички студентів аграрних закладів вищої 

освіти» під яким ми будемо розуміти таке інтегративне психологічне 

утворення, яке засновується на гуманітарних знаннях про комунікацію, 

лідерство, керування емоціями, особистісний розвиток, біоетику та 

професійних знання у галузі агропромислового комплексу, сільського 

господарства і дозволяє в автоматичному режимі будувати плідні стосунки із 

соціальним оточенням, досягати успіху на робочому місці, постійно 

оновлювати знання та ділитись ними здійснювати професійну діяльність з 

використанням інноваційних екологобезпечних технологій. 

Для визначення складових соціальних навичок скористаємося 

компонентною моделлю  особистості, розробленою академіком І.Бехом (Бех, 

2017). Адаптуємо згадану модель, видозмінюючи  її відповідно до 

особливостей  досліджуваного нами психологічного утворення. Оскільки 

соціальні навички студентів аграрних закладів вищої освіти базуються на 

знаннях, то в основі таких навичок мають бути – когнітивний компонент, що 

включає знання про комунікацію, лідерство, керування емоціями, 

особистісний розвиток, біоетику та професійні знання у галузі 

агропромислового комплексу, сільського господарства. Проте, знати мало, 

треба спонука до дії та відповідне ставлення до предмету самореалізації, тобто 

емотивний компонент, що включає потребу у відповідній соціальній дії, 

самореалізації, високих досягненнях, і емоцію, позитивне, ціннісне ставлення 

до побудови плідних стосунків, спілкування, налагодження співпраці, 

лідерства, саморозвитку, самоактуалізації, збереження власного здоров’я та 

природного середовища. І третій, важливий компонент, конативний, 
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передбачає готовність до виконавських дій з реалізації потенціалу навички, 

перетворювальну активність у руслі плідної взаємодії з соціальним оточенням, 

діяльність з позиції лідера, роботу в команді, саморозвиток, 

здоров’язбереження та екологобезпечну поведінку.  

 Таким чином, під поняттям «соціальні навички студентів аграрних 

закладів вищої освіти» ми розуміємо таке інтегративне, психологічне 

утворення, яке засновується на гуманітарних знаннях про комунікацію, 

лідерство, керування емоціями, особистісний розвиток, біоетику та 

професійних знаннях у галузі агропромислового комплексу, сільського 

господарства що дозволяє, без значних затрат нервової і психічної енергії, в 

автоматичному режимі, будувати плідні стосунки із соціальним оточенням, 

досягати успіху на робочому місці, постійно оновлювати знання та ділитись 

ними, здійснювати професійну діяльність з використанням інноваційних 

екологобезпечних технологій.  

У структурі соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти нами виділено: когнітивний компонент – знання про соціальні навички; 

емотивний компонент – включає потребу у застосуванні соціальних навичок, 

потребу у високих досягненнях та емоційно-позитивне, ціннісне ставлення до 

плідної соціальної взаємодії; конативний компонент – передбачає готовність 

до виконавських дій з реалізації потенціалу соціальних навичок та відповідну 

перетворювальну активність у соціальному і природному середовищі.  

Метод експертної оцінки дозволив виокремити найбільш важливі 

соціальні навички та систематизувати їх за групами, а саме: комунікативні; 

лідерські; керування емоціями; навички особистісного розвитку; валео-

екологічні навички. 
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1.3. Характеристика соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти у контексті вимог професійної діяльності 

 

Визначивши сутність поняття «соціальні навички студентів аграрних 

закладів вищої освіти», відповідно до результатів застосування методу 

експертних оцінок змоделюємо кластер цих навичок (див рис. 1.3.1) та 

охарактеризуємо кожну із запропонованих навичок з урахування специфіки 

майбутньої професійної діяльності студентів аграрних закладів вищої освіти. 

 

 

         Рис. 1.3.1. Кластер соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти 

 

Серед комунікативних навичок нами виділено навичка спілкування, яка 

потрібна майбутнім фахівцям агропромислового комплексу для обміну 

інформацією у виробничих колективах, при здійсненні агротехнічних 

процедур, у яких задіяні різні члени тієї чи іншої виробничої структури 

(агроном, агроінженер, фахівець захисту рослин, агрохімік, комбайнери, 

трактористи, меліоратори, зоотехніки, маркетологи, бухгалтери, юристи, 

біотехнологи та інші). Навички спілкування (Борг, 2020), якими має оволодіти 

майбутній фахівець агропромислового комплексу, можуть бути: усним і 

письмовим, контактним і безконтактним, монологічним і діалогічним, 

вербальним і невербальним, офіційно-діловим і приватним). Для продуктивної 



47 
 

співпраці, майбутній фахівець агропромислвого комплексу має володіти усіма 

цими видами спілкування. Окрім цього, треба виробляти навички спілкування 

з важким людьми, «занурюючись у їх божевілля», використовуючи прийом 

визнання власного безумства і приборкання його. У ситуаціях агресивного 

нападу співрозмовника на нас уявляємо своїх наставників (як би повелись 

вони), робимо восьмикрокову паузу, прислухаємося до голосу «здорового 

глузду», дотримуємося правила «72 годин», застосовуємо прийом «животом 

догори» (капітулюємо перед психічно неврівноваженим), культивуємо техніку 

ВЕВ (вибачення-викриття-емпатія), лестощі, «око смерчу» та інше (Гоулстон, 

2019). Особливо важливо у спілкуванні чути співрозмовника, знати предмет 

розмови, бути компетентним у галузі і володіти професійними знаннями. Без 

знань навички комунікації розвинути важко. Зазначимо, що важливу роль у 

спілкуванні відіграє невербальна комунікація, мова рухів тіла, за допомогою 

якої суб’єкт може передати левову частку сигналів і відомостей. Американські 

психологи Алан і Барбара Пізи стверджують, що поза, міміка, жестикуляція 

часто свідчать про те, що сказане людиною відрізняється від того про, що вона 

думає та зазначають, що 65% комунікації  відбувається невербально і що за 

столом переговорів від 60 до 80% інформації передається невербально, а 

левова частка першого враження про особу складається протягом перших 

чотирьох хвилин (Пізи, 2019, с. 19). Існують різні види невербальної 

комунікації: тактильно-кінестезична (рукостискання, дотики, погладжування); 

оптична (поза, жести, міміка, одяг, аксесуари), акустична (звуки, інтонація, 

тембр, політність голосу); ольфакторна (запахи, парфуми). Усіма цими 

прийомами має володіти майбутній фахівець агропромислової галузі для 

налагодження плідної співпраці, узгодження позицій, заохочення персоналу, 

переконання колег у доцільності прийняття рішень, які лежать у професійній 

площині. Особливо важливо застосовувати весь арсенал засобів упливу на 

свідомість і поведінку оточуючих коли людина займає високі статусні позиції. 

Тут часто доводиться майбутньому фахівцю агропромислової галузі вдаватись 

до публічних виступів під час нарад, конференцій, планерок, тому треба 
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володіти словом, знати психологію слухачів, їхні індивідуальні особливості, 

говорити по суті, програмувати виконавців на чіткі поведінкові реакції, дії і 

вчинки, не обтяжувати свій виступ зайвою інформацією, складними 

інтелектуальними словоформами, висловлюватись доступно, знати прийоми 

конструктивної маніпуляції, нейролінгвістичного програмування. Вступаючи 

у розмову, знаходячись на виду у багатьох, треба поводитись тактовно і 

дипломатично, терпляче слухати співрозмовників і чути їх, при потребі 

роз’яснювати, тлумачити важкодоступні, незрозумілі деталі.  

Стосовно групи лідерських навичок, зазначимо, що лідерство є груповим 

феноменом (Берн, 2008), результатом диференціації ролей, ієрархізації 

стосунків, що виникають у процесі міжособистісної, неформальної взаємодії і 

будуються на симпатіях, авторитеті, визнанні членами певної групи того чи 

іншого індивіда за різними критеріями, насамперед професіоналізм (експертна 

влада), моральний авторитет (еталонна влада, влада особистого прикладу) 

(Бендас, 2009; Евтихов, 2007; Манегетті, 2019; Уманський, 2005; Шейнов, 

2008). Оволодіти навичками лідерства, це насамперед, оволодіти навичками 

неформального впливу, бо лідерство – це завоювання провідних статусних 

позицій, а не призначення за наказом чи розпорядженням на ту чи іншу посаду. 

Майбутньому фахівцю агропромислової галузі необхідно завойовувати 

симпатії і довіру людей, адекватно ситуації застосовувати стилі лідерської 

поведінки (адаптивне лідерство) (Бортнікова, 2017), здійснювати 

управлінський вплив у системі «лідер-послідовники», будувати продуктивні 

та гармонійні стосунки із соціальним оточенням, планувати, організовувати, 

контролювати роботу групи з позиції лідера (Беляцкий, 2002), а також, – 

забезпечувати мотивацію і координацію діяльності послідовників; визначати 

стилі лідерської поведінки та типи лідерства (Платонов, 2006); блокувати 

деструктивну маніпуляцію та використовувати прийоми прихованого впливу 

(Шейнов, 2006, с. 265-301); добирати, застосовувати методики 

самодіагностики та розвитку лідерського потенціалу (Шалагинова, 2007, с. 

202-306, Нестуля, 2013), методи управлінського впливу; стимулювання 
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активності, мотивування (Маслоу, 2012; Alderfer, 1972) та побудови 

продуктивних стосунків з послідовниками у рамках командної роботи 

(Агрокебети, 2020), знати алгоритм і правила створення команди (Адізес, 

2018), методи командної роботи (мозковий штурм, метод експертних оцінок, 

«збройне перемир’я» (Б.Гейтс), Scrum проекти, паралельної дії, 

перспективних ліній (Макаренко, 1972), ознаки команди (спільна робота, 

комунікація, продумане позиціювання кожного, автономія).  

Навички управління часом, вкрай важливі для майбутнього фахівця в 

галузі агропромислового комплексу, бо агротехнічні процедури це технології 

із чітким дотриманням часових рамок циклічності (оранка, посівна, 

культивація, внесення добрив, підживлення, збір врожаю, переробка, 

реалізація). І взагалі, час найдорожчий ресурс, його неможливо повернути, 

відновити, накопичити. Він невпинно плине і завдання кожної людини, яка 

прагне виконати своє призначення, реалізувати закладений потенціал, 

принести користь, раціонально використовувати відведені тобі   секунди, 

хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки, десятиліття, а у підсумку – життя. 

Майбутній фахівець у галузі сільського господарства має володіти навичками 

управління часом (тайм-менеджмент), шляхами раціонального використання 

часового ресурсу щодо виконання виробничих завдань, реалізації проектів та 

різних агро-календарних подій. Для самоорганізації і управління часом, 

рекомендують використовувати різні органайзери, особисті календарі, списки 

проектів та поточних завдань. Майбутній фахівець агропромислового 

комплексу має визначитись із пріоритетами, розкласти складні завдання і 

проекти на частини, продумати послідовність їх забезпечення, виконання, 

розподілити доручення, щоб досягти максимального ефекту у короткі терміни 

з мінімальними ресурсозатратами та навантаженням на довкілля. Майбутній 

фахівець має володіти методом хронометражу (вивчення витрат часу), 

методами планування, «поїдання слона по частинам» (розподіл на дрібні 

завдання і послідовність їх виконання), дотримання «правила жаби» (спочатку 

виконувати важчу і неприємну роботу), метод впорядкованості в усьому 
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(порядок у речах, кімнаті, кабінеті), метод очищення дня від «сміття» 

(ввічлива відмова від дрібних доручень), обов’язковий відпочинок  

(відновлення сил підвищує продуктивність), догляд за тілом (див. валео-

екологічні навички) підготовка «з вечора», уникати перфекціонізму у дрібних 

справах (15 методів управління часом, 2020). 

Соціальна взаємодія неможлива без передачі знань, досвіду іншим, 

навчання персоналу, впливу особистим прикладом на оточення. Майбутній 

фахівець агропромислового комплексу працюючи в установах, організаціях, 

підприємствах з виробництва, переробки, транспортування та реалізації 

продукції сільського господарства у відповідних виробничих колективах, 

взаємодіятиме, за обов’язком служби, з різним людьми, кооперуватиме з ними 

зусилля і виступатиме для молодших, менш досвідчених колег у ролі 

наставника, коуча. Це особливо важливо, якщо майбутній фахівець агарних 

закладів вищої освіти обійматиме керівні посади чи працюватиме у структурах 

HR-менеджменту (управління людськими ресурсами) агрокорпорацій, 

компаній, фермерських господарств. Важливо звернути увагу на відмінності 

наставництва і коучингу (Різниця між коучингом і наставництвом, 2020). 

Коучинг передбачає надання допомоги іншій людині в осягненні певного 

предмету діяльності, формування визначеної професійної навички з метою 

підвищення ефективності, продуктивності працівника. У той же час, 

наставництво розглядається як надання допомоги щодо формування 

світогляду, корпоративної культури члена виробничого колективу, його 

ціннісного світогляду, включає супровід кар’єрного становлення підопічного 

і базується на глибоких довготривалих стосунках наставника і учня. 

Майбутній фахівець агропромислового комплексу має, з погляду експертів які 

взяли участь у дослідженні, оволодіти навичками наставництва та коучингу, 

хоча експерти ці поняття ототожнюють. Коучинг і наставництво мають багато 

спільного вони спираються на практику навчання підопічного у процесі 

виробничої діяльності. Коучинг концентрується на розвитку певних навичок 

особистості, а наставництво на загальному розвитку особистісних і 
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формуванні різних професійних якостей індивіда. У цьому контексті майбутні 

фахівці агропромислової галузі мають знати теорію ціннісного обміну (Сюзан 

і Томас Кучмарскі).  Дана теорія розроблена згаданим польським ученими в 

90-х рр. минулого століття і гласить, що працівники певної спільності готові 

іти за тим лідером у якого є чому повчитись, наприклад новим знанням у 

галузі, перейняти досвід виробничої діяльності, наслідувати етичну поведінку, 

опанувати методи управління людьми та ресурсами, освоїти способи побудови 

гармонійних стосунків із соціальним оточенням, розвинути навички 

емоційного інтелекту та інше. При цьому зауважується, що індивід, який 

займає нішу лідерства, має колосальний референтний вплив на послідовників, 

формування їх знань, ціннісних орієнтацій, зразків поведінки. Дана теорія 

постулює, що ціннісному лідерству можна навчитись, для цього необхідно 

розвиватись і набувати відповідний довід поведінки. Таким чином, жорстка, 

субординована система групових відносин «лідер-послідовники» 

трансформується у парадигму дистрибутивного лідерства (Гронн і Спілейн) 

коли кожен послідовник по мірі свого професійного росту,  розвитку м’яких, 

соціальних, надпрофесійних навичок набуває ознак лідерства і стає 

стейкхолдером (співпричетним, власником долі управлінського капіталу). У 

результаті, – команди лідерів є значно ефективніші, а ніж лідери одинаки, бо 

стейкхолдери виступають активними співучасниками лідерського процесу. 

Важливо, з точки зору навичок наставництва і коучингу, що у контексті  теорії 

ціннісного обміну ключовим суб’єктом навчання є не лідер, а учень – 

послідовник. Лідер надає допомогу, виступає у ролі наставника, допомагає 

стейкхолдеру оволодівати професійними знаниями і управлінською 

майстерністю. Оскільки освітній процес, навчання, коучинг – це взаємодія і 

взаємний вплив, то відбувається навчання і самого наставника. Сюзан і Томас 

Кучмарскі виділяють три етапи наставництва і коучингу: 1) діагностика рівня 

особистісного і професійного розвитку послідовника; 2)  навчання – передача 

досвіду; 3) використання отриманих знань на практиці (Евтихов, с. 44-47).   
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Близькою і відповідною контексту наставницької і коучингової роботи 

майбутнього фахівця у виробничих колективах агропромислової галузі є 

теорія сервант-лідерства Р. Грінліфа (The greenleaf center…, 2020), у контексті 

якої лідер, керівник розглядається як слуга, який дбає про інтереси і потреби 

послідовників, турбується про їх побут, забезпечує соціальний пакет і 

приділяє увагу особистісному і професійному розвитку цінного для корпорації 

фахівця. По мірі росту останнього відбувається делегування частини 

обов’язків і повноважень. Відносини «лідер-послідовники» реалізуються у 

рамках парадигми демократичного менеджменту і задіюючого стилю 

управління (Гринлиф, 2002).  

Часто коучинг і наставництво передбачають актуалізацію у 

послідовників потреб і мотивів, які тісно корелюють із цілями агрокомпанії, 

сільськогосподарського підприємства чи організації та випливають із теорії 

трансформаційного лідерства Джеймса Мак-Грегора Бернса, що відрізняється 

від традиційного лідерства та спрямоване на задоволення потреб 

послідовників (Нестуля, с. 339-352). Брендон Басс (Bass, 1998) розвинув 

теорію трансформаційного лідерства в частині наставництва і акцентував, що 

трансформаційне лідерство передбачає взаємне спонукання лідера і 

послідовників до переходу на більш високий рівень моральності та 

вмотивованості. Бернард М. Басс, зауважив, що лідер, завдяки своїй харизмі і 

пасіонарності здатний вести за собою послідовників і забезпечувати 

інтелектуальну стимуляцію (мотиви навчання послідовників); індивідуальне 

ставлення (віра в сили й унікальність дару послідовника); ідеалізований вплив 

(наслідування прикладу лідера, його ідеалів і цінностей). 

Відомо, що люди, які мають інтенсивні соціальні контакти, взаємодіють 

із колегами, постійно кооперують свої зусилля з іншим, а від так, залежать від 

багатьох суб’єктивних, людських факторів (робота має бути виконана вчасно, 

«я розраховував, що колега своєчасно наддасть інформацію до звіту, 

забезпечить у визначені терміни поставку засобів захисту рослин» і т. д.), 

часто піддаються емоційному вигоранню, тому для майбутнього фахівця 



53 
 

агропромислової галузі, робота якого реалізується у співпраці з іншими 

індивідами, важливо оволодіти навичками керування емоціями, або ж 

навичками стресостійкості та емпатії (визначено методом експертної оцінки). 

Поняття «стрес» (пер. з англ. «stress» – напруга) до наукового обігу увів у 1932 

році Уолтер Бредфорд Кеннон (Cannon, 1932). Стрес – це реакція організму на 

загрозу, реальну чи уявну. Стресостійкість – це здатність протистояти стресу. 

Стресостійкість трактують, як якість, що потрібна людині для  продуктивної 

праці у стресогенних умовах (шум, особисті проблеми, заздрість, плітки, 

інтриги). Усі ці деструктивні фактори на стресостійку людину не діють, вона 

залишається ніби над процесом, є трансцедентною (Манегетті, 2019), 

упевненою в собі, оптимістично налаштованою і самодостатньою. Такі люди 

легко пропускають мимо себе наклепи, брудні інсинуацій, глузування, 

агресію, буллінг. Майбутньому фахівцю агропромислової галузі слід розуміти, 

що  стрес це природня, сильна психологічна реакція організму на подразник, 

загрозливу ситуацію (стресор), що залежить від суб’єктивних чинників (наше 

світорозуміння і світосприйняття). Інколи стрес може виникати навіть через 

сильні позитивні переживання (наприклад одруження чи народження дитини). 

Є дослідження,  які оцінюють стрес як нормальне, позитивне для організму 

явище.  Зокрема Г.Сельє, зазначав, що «стрес» є станом неспицифічних змін у 

біологічній системі і зміна гомеостазу викликана подразником зовнішнього 

середовища викликає три етапну відповідь: реакція – стабілізація – 

адаптаційний синдром. Тобто, якщо стрес незначний, то він є позитивним 

чинником мобілізаційного характеру для пристосування організму. У випадку 

надмірного стресу, вказувалось, що він має деструктивну, руйнівну дію 

(дистрес) і може призвести до пониження продуктивності, втрати сил і 

здоров’я,  навіть важких захворювань (Cельє, 1956).   

Дистрес розвивається поступово часто його супроводжують такі ознаки: 

1) розсіяність; 2) часті помилки в роботі; 3) забудькуватість; 4) хронічна втома; 

5) швидке говоріння; 6) «сон розуму»; 7) головні болі, шлунково-кишкові 
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розлади; 8) робота перетворюється на рутину; 9) втрата почуття гумору; 

10) наркогенна залежність; 12) відчуття голоду, або надмірний апетит. 

Усі ці особливості, які стосуються навичок управління емоціями має 

розуміти і культивувати майбутній фахівець агропромислової галузі. Важливо, 

також, зважати на стресогенні ситуації, яких існує безліч (і це часто, сугубо  

індивідуально). Сьогодні дослідники, які займаються вивченням даної 

проблеми виділяють ряд стресогенних ситуацій. Наприклад американський 

учений Д. Вейтц виділяє: 1) прискорений аналіз інформації; 2) погане 

оточення; 3) усвідомлення загроз; 4) порушення фізіологічних функцій 

(безсоння, біль); 5) ізоляція; 6) ув’язнення; 7) вигнання, переслідування 

(остракізм); 8) тиск групи (Стельмащук, 2019). 

Кожній людині, насамперед фахівцям із вищою освітою, які прагнуть 

досягти успіху, необхідно оволодіти методами і прийомами профілактики і 

подолання стресу. Серед них у літературі виділяють: зрозуміти стресор 

(визначити проблему), змінити погляд на проблему (ставлення), переоцінка 

(інтерпретація проблеми по-новому), соціальне порівняння (у інших гірше), 

уникання (це не проблема), гумор (переведення жахливого в абсурдне, 

кумедне), релаксація, фізична активність і навантаження, віра в Бога, 

спілкування з друзями (Стрес, 2020). Крім цього, доречними будуть різні види 

терапій (арт, природо, анімало, апі, іпо, каніс, таласо (море), аромо, хромо, лісо 

музико терапії). Ученими доведено, що згубну дію стресу на організм 

понижують соціальні контакти з людьми референтного кола вибору. У 

результаті взаємодії з приємними у спілкуванні людьми, у кров виділяється 

гормони вазопресин і окситоцин, які нейтралізують руйнівну дію кортизолу, 

адреналіну, що можуть виділятись в стресовій ситуації та руйнувати організм. 

Зокрема, Річард Бояцис та Енні Маккі (Бояцис, Маккі, 2007) стверджують, що 

для продуктивної роботи в організації люди мають домагатись емоційно-

психологічного резонансу (емоційного відгуку і гармонії у стосунках), проте 

психологічний стан, який би це забезпечував, дуже важко підтримувати через 

напруженість відповідальної роботи. Усе це призводить  до стресу фізичного 
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виснаження, інтелектуальної і емоційної перевтоми. Для подолання 

деструктивних наслідків емоційного, психічного, фізичного виснаження і 

втоми потрібно володіти відповідними методиками. Якщо їх не знати і не 

застосовувати, то з часом людина втративши психічні і фізичні сили може  

виснажитись і набути «синдром жертви»  (Бояцис, Маккі, 2007, с 35). Через 

відкриту лімбічну систему людина вловлює емоції іншого, заражається цими 

почуттями, набуваючи відповідного негативного настрою. Це призводить до 

виникнення дисонансу, який поширюється серед колег і суттєво понижує 

продуктивність праці.  Члени колективу переживають, в результаті емоційного 

зараження стрес поширюється. В організмі виробляється і викидається в кров 

руйнівні гормони (адреналін і норадреналін) підвищуючи притік крові до 

м’язових тканин та викликаючи реакцію «біжи або бийся». Мозок при цьому 

відключає, усі незначні (з точки зору стресової ситуації) нейронні зв’язки 

руйнуються, що притуплює чуйність та творче мислення. Паралельно 

виробляються також і інші гормони, які протистоять руйнівній дії збудження 

(картікостероїди). Останні теж негативно впливають на організм людини 

пригнічуючи імунну систему, блокуючи утворення нових нейронів та 

притуплюючи процес засвоєння нових знань. В такому стані лідери 

сприймають дійсність і всіх оточуючих неадекватно-вороже. (Бояцис, Маккі, 

2007, с.21). Подолати стан дисонансу, вийти з нього та відновити сприятливий 

морально-психологічний клімат можна шляхом самовідновлення, розвитку 

навичок: активної свідомості (щохвилинна ясність розуму, коли людина 

розуміє себе і чує оточуючих); оптимізму (оптимістичний настрій активізує 

парасимпатичну систему, що додає бадьорості, енергії та запалу); емпатії 

(дієва турбота, яка ґрунтується на безкорисливому бажанні стати у пригоді 

іншій людині і розуміти її як саму себе) (Бояцис, Маккі, 2007, с. 83-91).  

Поняття «емпатія» (грецьк. «em» – всередині, «pathos» – почуття) до 

наукового обігу увів у 1909 р. Е. Тітченер, позначаючи ним розуміння 

індивідом емоційних станів іншої людини. Карл Роджерс (Rogers, 1959) 

стверджує, що бути в стані емпатії означає сприймати внутрішній світ іншого 
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точно, зі збереженням емоційних і смислових відтінків., це коли ти стаєш 

неначе тим, іншим, відчуваєш радість, біль іншого, так як він відчуває, і 

сприймаєш причини так, як він їх сприймає. Але при цьому, стверджує Карл 

Роджерс, завжди залишається відтінок «начебто радію, або засмучуюсь Я». 

Емпатична взаємодія  має на увазі входження в особистий світ іншого і 

перебування в ньому, «як удома», вважає Роджерс.  Він стверджує, що емпатія 

включає чутливість до мінливих переживань іншої людини, до страху, гніву, 

емоційного піднесення, сорому, до всього, що відчуває він або вона. Це 

означає тимчасове життя іншим життям, делікатне перебування в ньому без 

оцінювання і засудження (Rogers, 1959).  

Для емпатії важливу роль відіграють комунікативні якості особистості, 

її вміння спілкуватися, налагоджувати контакти із собі подібними. Важливо 

при цьому вловлювати не лише вербальні і звукові сигнали, а й іншу 

невербальну комунікацію – жести, міміка, паузи, зітхання і т.д. Це дозволяє 

гіпотетично визначати внутрішній психологічний стан людини та на цій основі 

розуміти їх емоції, почуття, переживання, утверджувати гармонію стосунків 

уникаючи стресу та емоційного вигорання. Річард Бояцис і Енні Маккі 

звертають увагу на те, що соціальні прив’язаності – це елемент емпатії, вони 

понижують активність симпатичної нервової системи за рахунок виділення 

гормону вазопресину та окситоцину (виробляються гіпоталамусом, 

активізують парасимпатичну нервову систему, приводять до норми 

артеріальний тиск, роблять стійкішим до стресу). Таким чином, соціальна 

взаємодія в цілому знижує стресову збудливість симпатичної нервової 

системи (Бояцис, Маккі, 2007, с..227). Крім того, майбутні фахівець 

агропромислової галузі працюючи у сільській місцевості, де в основному 

розташовані виробничі потужності, контактуватиме, взаємодіятиме із 

мешканцями сільських територій, які є особливою соціальною групою, мають 

специфічну ментальність, вірування, особливі соціально-економічні і побутові 

умови життя. Для налагодження емпатійного контакту треба враховувати ці 

особливості і знати мешканців сільської місцевості, їх погляди, переконання, 
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настрої, проблеми. Зокрема, ученими в науковій літературі наводяться 

особливості притаманні мешканцям села, що зумовлені специфікою 

сільського регіону: тісне зрощення особистості з середовищем перебування, 

праця в особистому дворі,  дотримання традицій (мова, віра, календар 

сільськогосподарських робіт), родина сприймається як господарська одиниця, 

тісні неформальні стосунки в громаді, інтерсімейна кооперація, значна роль 

громадської думки (Лузан, Сатановська, Виговська, 2011 c. 51).  

Серед соціальних навичок майбутнього фахівця агропромислового 

комплексу нами виділено навички особистісного розвитку до яких ми 

зараховуємо: навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність 

(здатність генерувати нові ідеє та втілювати їх, здатність продукувати і 

реалізувати нестандартні рішення), відповідальність. Під навчанням впродовж 

життя («lifetime learning») треба розуміти пізнавальну та інші активності 

особистості спрямовані на постійне самовдосконалення, накопичення знань, 

формування умінь і навичок, розширення ерудиції, професійне і особистісне 

зростання. Уперше тему  навчання упродовж життя у 1965 р. представив 

П.Ленгранд на одному із чергових кворумів ЮНЕСКО, де зазначалось, що 

людина має постійно розвиватись, підвищувати рівень компетентності, а 

держава має створити усі необхідні умови для перманентного розвитку 

талантів кожного (Маркозова, 2016, с. 200). Ми живемо у період 

швидкоплинних змін, у добу інформаційного, технотронного суспільства 

знань, де інформація постійно доповнюється, а часто і подвоюється, динамічно 

розвиваються різні науки, здійснюються нові відкриття у різних сферах, 

вдосконалюються способи і засоби роботи, прогресує робототехніка, штучний 

інтелект. Усе це, разом із екологічною, ресурсною кризами, зростанням 

народонаселення та посиленням конкурентної боротьби в умовах поглиблення 

продовольчої кризи змушує заклади вищої аграрної освіти дбати про 

формування у майбутні фахівця агропромислової галузі не тільки професійних 

знань, а й здатності постійно навчатись, знаходити потрібну інформацію, 

самовдосконалюватись, безперервно добувати нові знання впродовж життя. 
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П.Таланчук підкреслює, що існує потреба «у темпі реальних змін, 

переосмислення відомих і набуття нових знань про людину, суспільство і 

природу… Людина повинна навчатися впродовж усього життя…» 

(Таланчук, 2014). За останні роки змінилося виробництво і передача знань, 

суттєво зріс їх обсяг. Майже неможливо за п’ятирічний термін навчання 

повністю підготувати фахівця. За даними статистики знання у різних галузях 

постійно оновлюються, професійні знання на 20% щорічно (Шатун, 2017). Це 

змушує формувати у студентів навички постійного навчання і накопичення 

нових знань. 

Ще одна важлива навичка із групи навичок особистісного розвитку – це 

критичне мислення, яке необхідно розвивати у майбутнього фахівця 

агропромислової галузі. Критичне мислення забезпечить розширення 

кругозору, кращу можливість пізнання світу, професії, істини, дозволить 

протистояти інформаційному перевантаженню і тиску, розпізнавати 

маніпуляції і хибну, фальшиву, фейкову інформацію дезорієнтуючого 

характеру. Таким чином, під критичним мисленням розуміють мислення 

вищого порядку, що спирається на достовірну інформацію, базується на 

свідомому сприйнятті власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших.  

Ключовими складовими критичного мислення є: самостійність, послідовність 

і етапність, аргументованість, обґрунтованість  (використання критеріїв 

перевірки достовірності) (Потьомкіа, 2018). Вважається, що критичне 

мислення – це використання розумових стратегій вищого порядку, які 

дозволяють формулювати обґрунтовані висновки, давати об’єктивні оцінки і 

на цій основі приймати правильні рішення. У контексті педагогічної науки 

критичне мислення розглядається як комплекс мисленнєвих операцій, що 

випливають із здатності людини порівнювати, оцінювати інформацію з різних 

джерел, бачити об’єктивні проблеми, формулювати гіпотези, робити вибір і 

приймати обґрунтоване рішення (Пометун, 2017).  

Ще одна, потрібна фахівцю агропромислової галузі  соціальна навичка 

із групи навичок особистісного розвитку – навичка креативності. Це поняття 
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набуло ваги і значимості у середині минулого століття після того як 

американський психолог Дж Гілфорд у своїх працях звернувся до цієї 

важливої особистісної властивості. Гілфорд підкреслив, що існує принципова 

відмінність між двома різними операціями мислення такими як конвергенція і 

дивергенція. Процес конвергентного мислення, або сходження, запускається 

коли  людина, яка вирішує поставлену задачу, має значну кількість умов що 

дозволяють вивести єдине, правильне рішення. Цей мислительний процес Дж. 

Гілфорт ототожнив з інтелектом, який можна виміряти за допомогою тестів. 

Інший тип мислення – дивергентне, включається і функціонує у різних 

напрямах і допускає комбінування і різні варіанти шляхів вирішення 

проблеми, коли усе завершується неординарним рішенням, або неочікуваним 

результатом (Guilford, 1962).  Дж. Гілфорд стверджував, що креативність 

характеризується оригінальністю (незвичність), семантичністю (виявлення 

особливостей об’єкта із новим способом його застосування), адаптивною 

гнучкістю, семантичною миттєвою гнучкістю (продукування ідей в 

нерегламентованих обставинах) (Guilford, 1962). 

Важливо відмітити, що креативність слід диференціювати. Зокрема, 

Е.Торранс виділяє як мінімум дві фази у її розвитку: перша – фаза первинної, 

неспеціалізованої, загальної креативності; друга – фаза спеціалізованої 

креативності, що пов’язана з певною предметною областю чи сферою 

професійної діяльності. Нас цікавить спеціалізована, вторинна креативність, 

яка розвивається у контексті агропромислового комплексу. Відзначають, що 

для неї важливим  стимулом є професійний зразок, еталон творця (метод 

прикладу) (Павлюк, 2010, с. 63).  

Отже, навичка креативності майбутнього фахівця агропромислової 

галузі (від. лат. «creatio» – створення) це здатність такого фахівця продукувати 

нову якість, ідеї, рішення, принципові оригінальні продукти у процесі 

реалізації завдань професійного змісту у сфері сільського господарства та 

агропромислового комплексу. 
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Навичка відповідальності пов’язана із ціннісним ядром особистості, бо 

характеризує ставлення до різних предметів і явищ оточуючої нас дійсності. 

Відповідальність є  усвідомленням власної повинності, свого обов’язку перед 

совістю, іншою людиною, сім’єю, суспільством, нацією, країною, певною 

організацією чи людством у цілому. Майбутньому фахівцю агропромислової 

галузі навичка відповідальної поведінки украй необхідна, особливо в умовах 

всезростаючого техногенного і антропогенного навантаження на довкілля. 

Ґрунтовні дослідження у частині формування моральної відповідальності 

сільської молоді проводились в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (Сопівник, 2014). Нас, насамперед, цікавить ця 

соціальна група, бо за даними аграрних закладів вищої освіти 75-80 % їх 

контингенту – це вихідці із сільської місцевості. Здобувши освіту, опанувавши 

певну аграрну спеціальність, ці фахівців будуть відроджувати українське село, 

забезпечувати його економічне процвітання та розвиток відповідних регіонів, 

а від так і держави у цілому. На проблему формування навичок моральної 

відповідальності звертали увагу педагоги класики. Зокрема В.Сухомлинський 

у праці «Виховання відповідальності за роботу в педагогічному колективі» 

визначає відповідальність за доручену роботу, яка вимірюється глибиною 

знань, ідейним рівнем вихованості. Василь Олександрович стверджує, що 

професійна відповідальність це інтерес та увага до якості праці своєї та інших 

членів колективу (Сухомлинський, 1978). У той же час, відзначимо, що 

відповідальністю, яка об’єднує усі види відповідальності (громадянську, 

сімейну, професійну, екологічну, правову інші) є моральна відповідальність. 

Саме вона виділялась експертами як одна із найважливіших соціальних 

навичок, необхідних майбутньому фахівцю агропромислової галузі для 

успішної праці у професійній площині. Зауважимо, що А.Макаренко 

(Макаренко, 1972) виділяє поняття, яке тісно корелює із відповідним аспектом 

нашого дослідження, а саме – «відносини відповідальної залежності» – це  

взаємна відповідальність,  бо стосується участі людини у праці, спрямованій 

на досягнення спільної цілі. (Макаренко, 1972, с. 100-101).  
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Отже, під навичками відповідальної поведінки майбутнього фахівця 

агропромислової галузі ми будемо розуміти такі навички, що дозволяють йому 

реалізувати свідомо визначені дії, вчинки і поведінку орієнтуючись на свою 

повинність, обов’язок перед іншими людьми, власною совістю, громадянами, 

співробітниками виробничого колективу і організації у цілому. В основі змісту 

навичок відповідальності виділимо відповідальність за здоров’я, за інших 

людей, за роботу, за смію, за колектив до якого приналежний,  за країну, за 

природу, частиною якої є, за все людство. 

Насамкінець, валео-екологічні навички, які стосуються найважливішої 

передумови людського щастя – здоров’я  і є запорукою успішної особистісної 

і професійної самореалізації майбутнього фахівця агропромислової галузі. До 

цієї групи експерти віднесли ще одну важливу навичку, яка визначає 

професійну специфіку сконструйованого нами кластеру соціальних навичок, 

бо, насамперед, стосується майбутніх фахівців біономічних професій типу 

«людина-природа» – це етичне поводження із живими організмами та 

природою, декарбонізація агровиробництва (Паризька кліматична 

конференція, 2015, Кліматичний саміт у Глазго, 2021). Навички здорового 

способу життя виявляються у діяльності спрямованій на збереження фізичних 

і психічних сил, санацію усього людського організму. Навички здорового 

способу життя включають раціональне харчування, рухову активність, 

особисту гігієну, загартування, збалансований режим праці і відпочинку, 

відмову від шкідливих звичок, регулярні заняття фізичною культурою і 

спортом, особисту гігієну (Оржеховська, 2007). Важливо відмітити, що під 

здоров’ям   ми розуміємо першу і найважливіша потребу людини, що є 

передумовою щасливого життя, продуктивної праці та гармонійного розвитку. 

Проте, здоров’я  стосується не тільки тих станів, що детерміновані 

нормальним функціонування усіх систем людського організму, а й охоплює, 

окрім фізичного, ще й здоров’я психічне (ясність і чіткість мислення, хороша 

пам'ять, увага  та інші психічні процеси), здоров’я cоціальне  (чистота 



62 
 

помислів, відмова від агресії, прагнення соціальної гармонії, ціннісне 

ставлення до праці, відмова від шкідливих звичок) (Сопівник, Сопівник, 2017). 

Отже, навички здорового способу життя – це комплекс навичок 

спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування організму, гармонійний 

розвиток фізичних сил і можливостей людини. Ці навички вкрай необхідні 

майбутньому фахівцю агропромислового комплексу, бо у сільській місцевості, 

а саме там в основному працюватимуть згадані фахівці,  недостатній рівень 

медичного обслуговування. Зазвичай, у таких фахівців ненормований робочий 

день пов'язаний із необхідністю дотримання сезонних агротехнічних процедур 

(посівна, збір врожаю, внесення добрив, засобів захисту рослин, культивація), 

часто доводиться працювати під дією різних природніх факторів (дощ, сніг, 

спека, мороз); об’єктивні стресори (стихійні лиха, град, заморозки, як наслідок 

– шкода для сільськогосподарських культур, зниження врожайності). 

Етичне поводження із живими організмами та природою необхідне 

студентам аграрних закладів вищої освіти у зв’язку із потребою охорони 

навколишнього середовища, збереження автентичності живої природи. 

Виклики XXI століття, зумовлені екологічною кризою, як наслідок, – 

кліматичні зміни, парниковий ефект, засухи, зменшення кількості прісної 

води, природні катаклізми, повені, землетруси, цунамі, смертоносні віруси і 

пандемії, все це змушує людей переосмислити і перебудувати свою діяльність 

пов’язану з нещадною експлуатацією ресурсів планети Земля. Більше того, 

сьогодні у сільському господарстві широко використовуються генетично 

модифіковані організми, які створюють загрозу збереження автентичності 

живої природи і порушують баланс екосистеми. З огляду на це, майбутній 

фахівець агропромислової галузі має оволодіти навичками етичного 

поводження із живими організмами і довкіллям, використовувати еколого-

безпечні технології, співчутливо і бережно ставитись до усього живого 

(А.Швейцер), дотримуватись принципу Ганса Йонаса (людство має існувати). 

Для цього майбутньому фахівцю агропромислової галузі необхідні 

актуалізовані потреби в гармонійному співжитті із природою, усвідомлення 



63 
 

себе частиною біосфери (а одиничне не може визначати долю цілого), 

екологічні знання, володіння навичками відновлення потенціалу живої 

природи, декарбонізація аграрного виробництва. Майбутній фахівець 

агропромислової галузі має знати, що живі організми та тварини наділені 

відчуттями, негативно реагують на фізичний біль та брутальне поводження.  

Таким чином, нами згруповано і сконструйовано кластер, соціальних 

навичок а саме: комунікативні навички (спілкування, публічних виступів, 

переконання, ведення переговорів, дипломатичні навички, навички тактовної 

поведінки); лідерські (неформального впливу на послідовників, роботи в 

команді, управління часом, наставницькі навички, навички коучингу); 

керування емоціями (навички стресостійкості, емпатії); навички особистісного 

розвитку (навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність 

(здатність генерувати нові ідеє та втілювати їх, здатність продукувати і 

реалізувати нестандартні рішення), відповідальність); валео-екологічні 

навички (навички здорового способу життя, етичного поводження із живими 

організмами та природою). Ці навички  підкреслюють також специфічність 

категорії фахівців біономічних професій типу «людина-природа», які 

матимуть контакт із землею, живими організмами, тваринами і рослинами та 

зобов’язані піклуватися про зменшення техногенного й антропогенного 

навантаження на довкілля, декарбонізацію агровиробництва. 
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Висновки до першого розділу 

 

Здійснено історико-генетичне узагальнення еволюції ідей формування 

соціальних навичок особистості на основі чого виділено сім етапів, у межах 

який фіксуються особливі інтерпретації і шляхи формування соціальних 

навичок особистості у ту чи іншу епоху, період. Встановлено, що проблема 

формування соціальних навичок особистості була актуальною ще на зорі 

появи людства. У доцивілізаційний період родоплемінного ладу старші члени 

спільноти передавали підростаючому поколінню відповідний досвід, 

виробляли у дітей та молоді навички співжиття. Даний етап тривав до появи 

перших державних утворень, які виникли у басейнах великих річок (Ніл, Тигр 

і Євфрат, Янцзи і Хуанхе, Інд) на межі IV-III тис., де значну роль у формуванні 

соціальних навичок, окрім родини, починають відігравати такі важливі 

соціальні інститути, як держава та храми. При них створюються будинки 

табличок. Там готували управлінців, писарів, які не тільки володіли грамотою, 

а й розуміли професійну мову жерців, ремісників, пастухів. Значну роль, на 

той час, у передачі знань, на яких засновувались соціальні навички, відіграла 

поява писемності, що дозволило акумулювати значний обсяг інформації про 

соціальні відносини, історію, кодифікувати право, що суттєво вплинуло на 

формування соціальних навичок (Кодекс Хаммурапі). У цей час відбулось 

соціальне розшарування, тому соціальні навички формувались з урахування 

приналежності до касти, старти чи соціальної групи.  У добу цивілізацій 

Стародавнього Сходу на зміст формування соціальних навичок 

підростаючого покоління впливали релігійні вірування і культи (Індуїзм, 

Буддизм, Кунфуціанство), виникнення писемності. Метою формування 

соціальних навичок було підготувати до життя і праці людину, яка чітко і 

коротко висловлює свої думки, уміє терпіти негаразди, тримати удари долі та 

покірно працювати на державу. 

У добу Античності, рубіж ІІ-І тис. до н.е – V ст. н.е., кожна людина має 

прагнути того аби у доблесті перевершити батька (Гомерівська Греція), 
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розвинути ораторські навички, знати грецьку міфологію, історію свого народу, 

подвиги предків. Значна увага приділялась формуванню навичок 

доброчинності, відповідальності, політичної боротьби, здорового способу 

життя (Стародавній Рим). 

У добу Середньовіччя (V-XV ст.) на зміст, форми і засоби формування 

соціальних навичок підростаючої особистості вплинула християнська 

традиція, в межах якої важлива роль відводилась вихованню духовних якостей 

людини, формуванню моральних навичок, навичок віри у Бога та дотримання 

Законів Божих, шанування влади і станової ієрархії, мужності, щедрості, і 

звичайно, навички аскетизму, самообмеження гріховних, тілесних поривань. 

На зміну середньовічному аскетизму та забуттю античної спадщини 

приходить доба Відродження і Реформації коли реанімуються античні 

практики формування особистості, зароджуються капіталістичні способи 

виробництва, розвивається торгівля, виникає прошарок підприємливих людей. 

У формуванні соціальних навичок засуджувались догматичні методи 

схоластичної педагогіки, зверталась увага на плекання розуміння, розвиток 

мислення. Тепер багатство, слава, успіх, визнання, досягнення влади вже не 

сприймаються як щось гріховне, а заохочуються і свідчать про підтримку 

підприємницьких ініціатив людини вищими силами (Протестантизм). 

Звертається увага на досягнення й утримання влади над людьми за допомогою 

принципу «мета виправдовує засоби» (Н.Макіавеллі). 

 У добу Нового часу XVII-XIX ст. накопичуються нові знання про 

людину і світ, відбувся коперніканський переворот, виникла педагогіка як 

наука. Серед ідей формування соціальних навичок превалюють сенсуалістичні 

(Ф. Бекон, В.Ратке, Я.Коменський) раціоналістичні (Р.Декарт) концепції із 

опорою на методи наукового пошуку (індукція, дедукція), вважається, що 

краще формувати не вченого, а ділову людину (джентльмена) з хорошими, 

аристократичними манерами поведінки (Дж.Локк). Утвердження класу 

підприємливих людей, нової буржуазії,  детермінували зміну підходів до 

формування соціальних навичок особистості. Рух Просвітництва (Й.Базедов, 
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Й.Кампе, Ф.Фенелон, К.Гельвецій, Вольтер, Ж-Ж.Руссо) базують виховання 

соціальних навичок на ідеях природного права, соціального договору, 

філантропізму та едукаціонізму, свободи, рівності, братерства. У формуванні 

навичок велика роль відводиться: елементарним знанням, трудовій діяльності 

(Й.Песталоцці); дотриманню принципів природовідповідності, 

культуровідповідності і самодіяльності. (А. Дістервег); опорі на позитивні 

знання і соціологію (О.Конт, Г.Спенсер); вольові здатності і моральний 

нігілізм (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше). 

Розвиток індустрії, ринкових відносин  у Новітній час кін. XIX-XXI ст.  

зумовили  пошуки ученими педагогами нових шляхів, підходів, концепцій у 

формуванні навичок, у тому числі і соціальних. Утвердилась педагогіка 

вільного виховання (Еллен Кей, Марія Монтессорі, Генріх Шаррельман), 

педагогіка дії (Вільгельм-Август Лай) і трудової школи (Георг 

Кершенштайнер), інструменталізм (Дж. Дьюї), метод проектів (У.Кілпатрік), 

Вальдорфська педагогіка (Р.Штайнер) інші. На початку ХХ століття виникали 

«нові школи» – приватні заклади створені для еліти, де здійснювали 

підготовку політичних діячів та керівників для промисловості.  

Сьогодні, в умовах інформаційного суспільства знань, цифровізації усіх 

сфер життя, розвитку штучного інтелекту у вимогах до фахівця значна увага 

приділяється формуванню соціальних, м’яких навичок (soft skills) успіху із 

застосуванням аксіологічного, системного, антропологічного, акмеологічного, 

синергетичного, студентоцентрованого підходів, різних технологій (Scrum 

проектів, інтерактивних технологій, технологій контекстного навчання, 

особистісно-орієнтованих технологій,  ігрових технології, SMART-технологій 

та інше). 

Висначено стуність і структуру поняття «соціальні навички студентів 

аграрних закладів вищої освіти» під якими ми розуміємо таке інтегративне, 

психологічне утворення, яке засновується на гуманітарних знаннях про 

комунікацію, лідерство, керування емоціями, особистісний розвиток, біоетику 

та професійних знаннях у галузі агропромислового комплексу, сільського 



67 
 

господарства що дозволяє, без значних затрат нервової і психічної енергії, в 

автоматичному режимі, будувати плідні стосунки із соціальним оточенням, 

досягати успіху на робочому місці, постійно оновлювати знання та ділитись 

ними, здійснювати професійну діяльність з використанням інноваційних 

екологобезпечних технологій.  

У структурі соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти нами виділено: когнітивний компонент – знання про соціальні навички; 

емотивний компонент - включає потребу у застосуванні соціальних навичок, 

потребу у високих досягненнях та емоційно-позитивне, ціннісне ставлення до 

плідної соціальної взаємодії; конативний компонент – передбачає готовність 

до виконавських дій з реалізації потенціалу соціальних навичок та відповідну 

перетворювальну активність у соціальному і природному середовищі.  

Нами розроблено і обгрунтовано кластер соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти, де перша група навичок – комунікативні, 

потрібна майбутнім фахівцям агропромислового комплексу для обміну 

інформацією у виробничих колективах, при здійсненні агротехнічних 

процедур, у яких задіяні різні члени тієї чи іншої виробничої структури 

(агроном, агроінженер, фахівець захисту рослин, агрохімік, комбайнери, 

трактористи, меліоратори, зоотехніки, маркетологи, бухгалтери, юристи, 

біотехнологи та інші). Для цього майбутній фахівець агропромислової галузі 

має оволодіти усним і письмовим мовленням, контактним і безконтактним, 

монологічним і діалогічним, вербальним і невербальним, офіційно-діловим і 

приватним, бути дипломатичним і тактовним, «завойовувати» людей. 

Особливо важливо у спілкуванні чути співрозмовника, знати предмет розмови, 

бути компетентним у галузі і володіти професійними знаннями.  

Друга група навичок – лідерські,  що передбачають оволодіння 

майбутнім фахівцем агропромислового комплексу неформальним впливом, бо 

лідерство – це завоювання провідних статусних позицій, а не призначення за 

наказом чи розпорядженням на ту чи іншу посаду. Майбутньому фахівцю 

агропромислової галузі необхідно завойовувати симпатії і довіру людей, 
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адекватно ситуації застосовувати стилі лідерської поведінки (адаптивне 

лідерство), здійснювати управлінський вплив у системі «лідер-послідовники», 

будувати продуктивні та гармонійні стосунки із соціальним оточенням, 

планувати, організовувати, контролювати роботу групи з позиції лідера. 

Важливо розвивати навички управління часом, бо агротехнічні процедури це 

технології із чітким дотриманням часових рамок циклічності (оранка, посівна, 

культивація, внесення добрив, підживлення, збір врожаю, переробка, 

реалізація). Майбутній фахівець агропромислового комплексу працюючи в 

установах, організаціях, підприємствах з виробництва, переробки, 

транспортування та реалізації продукції сільського господарства у 

відповідних виробничих колективах, взаємодіятиме, за обов’язком служби, з 

різним людьми, кооперуватиме з ними зусилля і виступатиме для молодших, 

менш досвідчених колег у ролі наставника, коуча. Це особливо важливо, якщо 

майбутній фахівець агарних закладів вищої освіти обійматиме керівні посади 

чи працюватиме у структурах HR-менеджменту (управління людськими 

ресурсами) агрокорпорацій, компаній, фермерських господарств. У цьому 

зв’язку майбутні фахівці агропромислової галузі мають знати теорії ціннісного 

обміну, дистрибутивного лідерства, сервант-лідерства, трансформаційного 

лідерства. 

Третя група навичок – керування емоціями,  потрібна для студентів 

аграрних закладів вищої освіти, бо їх робота буде здійснюватися у співпраці з 

іншими індивідами. Працюючи у сільській місцевості, де в основному 

розташовані виробничі потужності, такий фахівець контактуватиме, 

взаємодіятиме із мешканцями сільських територій, які є особливою 

соціальною групою, мають специфічну ментальність, вірування, особливі 

соціально-економічні і побутові умови життя. Для налагодження емпатійного 

контакту треба враховувати ці особливості і знати мешканців сільської 

місцевості, їх погляди, переконання, настрої, проблеми. 

Четверта група навичок – навички особистісного розвитку, до яких ми 

зараховуємо: навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність, 
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відповідальність. Критичне мислення розглядається як комплекс мисленнєвих 

операцій, що випливають із здатності людини порівнювати, оцінювати 

інформацію з різних джерел, бачити об’єктивні проблеми, формулювати 

гіпотези, робити вибір і приймати обґрунтоване рішення щодо 

агропромислового комплексу. Креативність майбутнього фахівця 

агропромислової галузі є його здатністю продукувати нову якість, ідеї, 

рішення, принципові оригінальні продукти у процесі реалізації завдань 

професійного змісту у сфері сільського господарства та агропромислового 

комплексу. Майбутньому фахівцю агропромислової галузі вкрай потрібна 

навичка відповідальної поведінки, особливо в умовах всезростаючого 

техногенного і антропогенного навантаження на довкілля. Здобувши освіту, 

опанувавши певну аграрну спеціальність, ці фахівців будуть відроджувати 

українське село, забезпечувати його економічне процвітання та розвиток 

відповідних регіонів, а від так і держави уцілому.  

П’ята група навичок, – валео-екологічні навички, які стосуються 

найважливішої передумови людського щастя – здоров’я  і є запорукою 

успішної особистісної і професійної самореалізації майбутнього фахівця 

агропромислової галузі. До цієї групи експерти віднесли ще одну важливу 

навичку, яка визначає професійну специфіку сконструйованого нами кластеру 

соціальних навичок, бо, насамперед, стосується майбутніх фахівців 

біономічних професій типу «людина-природа» – це етичне поводження із 

живими організмами та природою. Ці навички необхідні майбутньому 

фахівцю агропромислового комплексу, бо у сільській місцевості, а саме там в 

основному працюватимуть майбутні фахівці агропромислового комплексу,  

недостатній рівень медичного обслуговування. Зазвичай, у таких фахівців 

ненормований робочий день пов'язаний із необхідністю дотримання сезонних 

агротехнічних процедур (посівна, збір врожаю, внесення добрив, засобів 

захисту рослин, культивація), часто доводиться працювати під дією різних 

природніх факторів (дощ, сніг, спека, мороз); об’єктивні стресори (стихійні 

лиха, град, заморозки, як наслідок – шкода для сільськогосподарських 



70 
 

культур, зниження врожайності). Крім того, сьогодні у сільському 

господарстві широко використовуються генетично модифіковані організми, 

які створюють загрозу збереження автентичності живої природи і порушують 

баланс екосистеми. З огляду на це, майбутній фахівець агропромислової галузі 

має оволодіти навичками етичного поводження із живими організмами і 

довкіллям, використовувати еколого-безпечні технології, співчутливо і 

бережно ставитись до усього живого (А.Швейцер), дотримуватись принципу 

Ганса Йонаса (людство має існувати), забезпечувати декарбонізацію 

виробництва в АПК (Кліматичний саміт у Гзазго, 2021) 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ 

 

2.1. Узагальнення зарубіжного і національного досвіду формування 

соціальних навичок студентів 

 

В умовах реформування і розвитку вищої освіти України важливим є 

вивчення кращого, передового досвіду освітньої діяльності. Це дає можливість 

ознайомитися із кращими надбаннями окремих педагогів, педагогічних 

колективів закладів вищої освіти, зокрема у сфері формування соціальних 

навичок. Аналіз практики свідчить, що останніми роками значно зріс інтерес 

як серед науковців, так і серед практиків щодо формування соціальних 

навичок. Одним із важливих факторів таких зрушень, на нашу думку, є те, що 

Національною агенцією із забезпечення якості вищої освіти при акредитації 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, відповідно до 

«Положення про акредитацію освітніх програм» (підкритерій 2.6) 

пропонується гарантам обґрунтувати як освітня програма забезпечує 

формування softskills, відповідно до її цілей.   

Аналіз відомостей про самооцінювання освітніх програм дає можливість 

вивчити особливості формування соціальних навичок на окремих програмах 

закладів вищої освіти. Для аналізу нами рандомно відібрано кілька відомостей 

самооцінювання освітніх програм аграрного спрямування. Вивчення 

матеріалів, висвітлених у підкритерії 2.6 свідчить, що формуванню м’яких 

навичок приділяється увага як під час аудиторних занять, так і позааудиторній 

роботі. На основі аналізу окремих відомостей самооцінювання освітніх 

програм аграрних спеціальностей, можна виділити основні шляхи формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти.  

По-перше, під час викладання освітніх компонентів, які за своїм 

змістом є найбільш сприятливими для формування соціальних навичок. Так, 

наприклад, у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
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України кожен здобувач має можливість обрати із циклу вибіркових освітніх 

компонентів (https://nubip.edu.ua/node/67362) такі як: «Лідерологія» (у 

результаті вивчення дисципліни студенти набувають навичок завойовувати 

симпатії і довіру людей, здійснювати управлінський вплив у системі «лідер-

послідовники», будувати продуктивні та гармонійні стосунки із соціальним 

оточенням, планувати, організовувати, контролювати роботу групи, 

правильно використовувати вербальну і невербальну комунікацію тощо), 

«Крос-культурна комунікація» (формує здатність ефективно вести 

переговори, управляти персоналом в мультикультурних компаніях, розвивати 

толерантне ставлення до представників різних культур, безконфліктно 

спілкуватися, розв’язувати конфліктні ситуації, формує навички ділового 

співробітництва в умовах крос-культурного середовища), «Ефективна 

соціальна комунікація» (здобувачі оволодіють різними формами ділової 

комунікації, ведення перемовин, безпосереднього та опосередкованого 

службового спілкування, практичними навичками організації ділових 

зустрічей, розвитку комунікативної компетентності фахівця) та ін. 

У Сумському національному аграрному університеті, на Освітньо-

професійній програмі другого (магістерського) рівня вищої освіти 

«Будівництво та цивільна інженерія» формування м’яких навичок 

забезпечення у процесі викладання таких дисциплін, як: «Іноземна мова», 

«Випробування конструкцій будівель та споруд», «Інформаційне 

моделювання в будівництві», «Реконструкція будівель та споруд» 

(розвиваються навички креативного, відповідального та критичного 

мислення), «Організація, економіка та управління в будівництві» (формується 

вміння розв’язувати конфлікти) (Відомості самооцінювання Освітньо-

професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» Сумського 

національного аграрного університету) 

У процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Агрономія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Уманського національного 

університету садівництва, здобувачі розвивають соціальні навички під час 
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вивчення таких освітніх компонентів як: «Правознавство» (здатність 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина); «Історія та культура України», «Філософія», «Фізичне 

виховання» (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, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя); «Екологія з 

основами радіобіології» (прагнення до збереження навколишнього 

середовища; «Українська мова» (здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово); «Комунікативний менеджмент» (здатність працювати в 

команді); «Іноземна мова» (здатність спілкуватися іноземною мовою). 

(Відомості самооцінювання Освітньо-професійної програми «Агрономія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Уманський національний 

університет садівництва). 

Науково-педагогічні працівники Одеської національної академії 

харчових технологій при викладанні обов’язкових компонентів Освітньо-

професійної програми «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спрямовують 

свої зусилля на формування таких соціальних навичок як:  «вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми; здатність спілкуватися, домовлятися, вести 

діалог і вирішувати комплексні питання; здатність працювати в команді та 

мати навички міжособистісної взаємодії; використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя» (Відомості самооцінювання Освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого 
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(бакалаврського) рівня вищої освіти. Одеська національна академія харчових 

технологій). 

У процесі реалізації Овітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Агроінженерія» в Луцькому 

національному технічному університеті, соціальні навички формуються при 

викладанні таких дисциплін як «Ділова іноземна мова», «Інтелектуальна 

власність», «Охорона праці та цивільний захист». У процесі викладання 

зазначених освітніх компонентів у здобувачів розвивають ситуаційну 

обізнаність (здатність відстежувати як розвивається ситуація навколо них, 

знають, вміють і розглядають різні способи реагування на неї такими діями, 

які дадуть найкращий результат для всіх залучених в цю ситуацію), 

адаптивність або гнучкість (виявляється в тому, що вони можуть однаково 

добре працювати в різних ситуаціях, а також вміють перемикатися з однієї 

ситуації на іншу), здатність бути дипломатичним і тактовним (Відомості 

самооцінювання Освітньо-професійної програми ОПП «Агроінженерія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Луцький національний технічний 

університет). 

Окремі дослідники відзначають виняткову роль іноземної мови як 

навчальної дисципліни у формуванні соціальних навичок. Представники 

Britich Council розкривають можливості розвитку ряду м’яких навичок у 

процесі навчання іноземних мов. Так, під час відповідей на поставлені 

запитання та виступів студентам пропонується реагувати на особу, яка 

говорить, і задавати питання, обмінюватися думками, комунікувати. Також у 

процесі вивчення мови пропонуються парна або групова  робота, яка дає 

можливість ефективно співпрацювати з іншими, практикувати переговори. 

Формуванню м’яких навичок сприяє і необхідність виконувати завдання 

протягом певного терміну, дотримуватися дедлайнів, працювати над тайм-

менеджментом. У процесі вивчення мови здобувачі також формують складові 

емоційного інтелекту, оскільки при спілкуванні із викладачами та іншими 

студентами повинні орієнтуватися і розуміти настрій, емоції інших людей 
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(використовуючи підказки мови тіла, вибору слів, звертаючи увагу на тон 

голосу, міміку), а також навчитися керувати своїми емоційними станами (The 

Importance of Soft Skills). 

По-друге, соціальні навички цілеспрямовано формуються під час 

різноманітних практик. Зокрема, у Сумському національному аграрному 

університеті (Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня 

вищої освіти «Будівництво та цивільна інженерія») під час переддипломної 

практики забезпечується формування комунікативних навичок, навичок 

командної роботи, управління часом, розуміння важливості вчасного 

виконання завдань (Відомості самооцінювання Освітньо-професійної 

програми «Будівництво та цивільна інженерія» Сумського національного 

аграрного університету). 

Група забезпечення освітньо-професійної програми «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

переконані, що саме «під час проходження виробничої практики здобуваються 

такі результати навчання, як розуміння причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку господарств с.-г. призначення усіх форм власності; вільне 

спілкування усно і письмово українською та іноземною мовами з професійних 

питань; уміння координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин; 

використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній 

та громадській діяльності» (Відомості самооцінювання Освітньо-професійної 

програми «Захист і карантин рослин» Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка). 

По-третє, соціальні навички активно формуються у процесі залучення 

здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи і представлення 

результатів такої роботи. Значну увагу у формуванні соціальних навичок 

здобувачів у процесі реалізації різних форм наукової роботи приділено на 

освітньо-професійній програмі першого (бакалаврського) рівня «Садівництво 
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та виноградарство» Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. Так, у відомостях самооцінювання 

даної програм відзначено, що «здобувачі ВО набувають соціальні навички 

(soft skills) упродовж періоду навчання через проведення тренінгів, що 

проводили коуч-тренери агентства Expert-info 

http://www.tsatu.edu.ua/ate/majster-klas-dlja-studentiv-fakultetu-ate-jak-vashu-

mriju-perevesty-u-metu-expert-info-olena-kolomojec-harkusha/; через участь у 

конкурсах студентських робіт http://www.tsatu.edu.ua/hb/peremoha-na-finali-

vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-zi-specialnosti-

ahronomija/, олімпіадах http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-projshla-

predmetna-olimpiada-i-turu-z-himiji/, конференціях 

http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-pvb-vidbulas-vii-vseukrajinska-

konferencija-studentiv-i-mahistrantiv-tdatu-imeni-dmytra-motornoho/, 

студентських гуртках, практичних тренінгах, майстер-класах, проектній 

діяльності» (Відомості самооцінювання Освітньо-професійної програми 

«Садівництво та виноградарств» Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного). 

По-четверте, розвитку соціальних навичок сприяють участь студентів 

у мовних клубах, гуртках, Центрах мовної підготовки. Наприклад,  у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України уже 

багато років функціонує Центр вивчення іноземних мов при гуманітарно-

педагогічному факультеті. Здобувачі вищої освіти мають можливість не тільки 

вивчати іноземні мови (англійську, німецьку, французьку, польську, 

італійську, іспанську, португальську, турецьку, китайську, хорвацьку, 

румунську, чеську), але й спілкуватися між собою, науково-педагогічними 

працівниками, а також із запрошеними носіями мови, розвиваючи таким 

чином таку соціальну навичку як комунікативність.   

По-п’яте, однією із найбільш сприятливих форм розвитку соціальних 

навичок є залучення студентської молоді до участі в роботі студентського 

самоврядування, громадських організацій. Так, в Національному університеті 
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біоресурсів і природокористування України ефективно функціонує орган 

студентського самоврядування – «Студентська організація НУБІП України» 

(https://nubip.edu.ua/node/1302). Кожен активний здобувач вищої освіти має 

можливість реалізувати себе, розвивати соціальні навички у різних напрямах 

діяльності Студентської організації (СО). При СО працюють такі клуби як: 

науковий (займаються організацією конференцій різного рівня,  проведенням 

наукових семінарів, тренінгів особистісного розвитку, інтелектуальних 

конкурсів), туристичний (організовують екскурсії та подорожі, активний 

відпочинок, змагання з туризму, техніки пішохідного туризму, альпінізму, 

спеліології, походи в гори Карпати), знавців (проводять інтелектуально-

розважальні ігри «Брейн-ринг «Що? Де? Коли?», дискусійні клуби, змагання з 

квест-орієнтування), соціальний центр (реалізують соціальні проекти, в тому 

числі до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІДом «Будьмо солідарні з 

хворими на ВІЛ/СНІД», до Дня Святого Миколая «Допоможи дітям»,  проект 

“Благодійна вечеря 5» та ін.),   

На важливості студентських самоврядних об’єднань наголошують і 

викладачі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного 

університету відзначають, що формування соціальних навичок сприяє «участь 

у студентському самоврядуванні, студентських гуртках, організаціях» 

(Відомості самооцінювання Освітньо-професійної програми «Агрономія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Івано-Франківський коледж 

Львівського національного аграрного університету). 

Науково-педагогічні працівники Вінницького національного технічного 

університету також приділяють значну увагу створенню сприятливих умов 

для участі студентської молоді у різних формах самоорганізації (гуртках, 

клубах, спілках, наукових товариствах, громадських об’єднаннях, 

студентському самоврядуванні), з метою формування соціальних навичок. У 

цьому закладі найуспішніше функціонують  «BEST (Board of European 

Students of Technology) – Рада студентів технічних університетів Європи; 

студентське самоврядування; осередок міжнародної молодіжної організації 
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AISEC; студентське наукове товариство і рада молодих учених; студентський 

клуб та інші. Представники цих організацій планують, організовують та 

проводять інженерні змагання, ярмарки кар’єри, наукові конференції та 

конкурси, різноманітні круглі столи, урочисті концерти, неформальні 

навчання тощо. Крім того, певна частина студіюючої молоді задіяна в 

консультативно-дорадчих та неурядових об’єднаннях громадян місцевого та 

загальнодержавного значення (громадські організації, благодійні фонди, 

політичні партії тощо)» (Коваль, 2015) 

Під час аудиторних занять соціальні навички формуються і шляхом 

застосування різноманітних форм і методів викладання. Наприклад, науково-

педагогічний колектив Луганського національного аграрного університету, 

реалізовуючи освітньо-професійну програму «Агрономія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, застосовують такі форми і методи 

навчання для формування соціальних навичок як:  «експеримент (управлінські 

та комунікативні навички); участь у науково-практичних конференціях, 

тренінгах, семінарах форумах, виставках, майстер-класах (адаптивність, 

розвиток навичок ділової комунікації, вдосконалення аналітичних 

здібностей);  метод мозкового штурму (розвиває здатність до оперативного 

мислення і включення у командну роботу, культуру комунікації, розвиває 

навички участі у дискусіях); захист звіту з практики (критичне мислення);  

самоосвіта, завдання з пошуку інформації, реферати, наукові доповіді 

(здатність навчатися протягом усього життя)» (Відомості самооцінювання 

Освітньо-професійної програми «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Луганський національний аграрний університет). 

В окремих закладах існують позитивні практики підготовки науково-

педагогічних працівників до застосування комплексу сучасних, інноваційних 

технологій навчання, інтерактивних форм і методів навчання. Так, у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування традиційно 

проводяться семінари підвищення кваліфікації наставників академічних груп 

та науково-методичний семінар «Школа молодого педагога», на яких 
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досвідчені професори та доценти діляться досвідом щодо запобігання 

емоційному і професійному вигоранню, мистецтву створення «Я-образу», 

мистецтву публічного виступу, формуванню стресостійкості і здатності 

працювати в команді  тощо (https://nubip.edu.ua/node/6180/18).  

У Білоцерківському національному аграрному університеті  функціонує 

пролонгований семінар для науково-педагогічних працівників, на якому 

навчають впроваджувати інноваційні педагогічні підходи навчання у вигляді 

ділових ігор, семінарів, лекцій діалогів та полілогів, тренінгів, круглих  столів, 

що застосовують для формування у здобувачів освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти таких соціальних навичок як здатність 

креативно мислити й управляти часом, навичок комунікації, керування 

проєктами, командотворення, під час реалізації (Відомості самооцінювання 

Освітньо-професійної програми «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Білоцерківський національний аграрний університет). 

В Одеській національній академії харчових технологій, з метою 

підготовки науково-педагогічних працівників до формування соціальних 

навичок у здобувачів  організовуються  курси підвищення кваліфікації у 

Вищій школі педагогічної майстерності ОНАХТ (http://vshpm.onaft.edu.ua/). 

Формуванню соціальних навичок сприяє застосування інноваційних 

технологій навчання. До таких технологій належить, наприклад, кейс-метод 

(«саsе studу»). Дана технологія навчання була розроблена у Гарвардській 

школі бізнесу ще на початку XX століття. І до сьогодні даний заклад освіти є 

світовим флагманом у розвитку і впровадженні кейс-методу. Дана технологія 

«Case Studies (або метод конкретних ситуацій – МКС, або ситуаційне 

навчання) є за суттю спеціальною методикою навчання, шо передбачає 

використання конкретних ситуацій (випадків, історій) для спільного аналізу, 

обговорення або вироблення рішення тими, хто навчається, з певного розділу 

чи теми навчального курсу. Отже, робота з Case Studies передбачає розбір або 

https://nubip.edu.ua/node/6180/18
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рішення конкретних ситуацій в бізнесі з певного сценарію, який включає і 

самостійну роботу тих, хто навчається, і «мозковий штурм» в межах малої 

групи, і публічний виступ із представленням і захистом висунутого рішення» 

(Павленко & Акальмаз 2005). 

Таким чином, технологія навчання «кейс-метод» – передбачає аналіз 

здобувачами в мікро групі пропонованої ситуації, як правило, проблемної, з 

подальшим напрацюванням шляхів її вирішення, презентацією остаточного 

оптимального варіанту розв’язку, підведенням підсумків.  

«Кейс-метод» як інтерактивна технологія навчання має свою специфіку 

і етапи реалізації.  Н. Васиньова пропонує наступний алгоритм дій щодо 

організації роботи здобувачів за технологією «кейс-метод» (Васиньова, 2020): 

1. Підготовчий етап. Здобувачі набувають досвіду прийняття управлінських 

рішень у новій ситуації. Основним завданням даного етапу є: оптимальний 

підбір науково-педагогічним працівником інформації для кейсу; розробка 

реальної управлінської проблеми; підготовка допоміжного матеріалу для 

кейсу (таблиці, графіки, відео-, аудіоматеріали); розробка варіантів вирішення 

проблемних ситуацій; підготовка здобувачів до роботи. 2. Етап занурення в 

спільну діяльність. На даному етапі відбувається формування мотивації до 

спільної діяльності, ознайомлення здобувачів із проблемною ситуацією та 

мотивування до виявлення ініціативи; визначення основної проблеми кейсу. 

3. Етап організації спільної діяльності. На даному етапі відбувається: 

організація діяльності щодо вирішення проблеми, діяльність може бути 

організована в малих групах або індивідуально; здобувачі розподіляються за 

групами; здобувачі складають індивідуальні відповіді в єдину позицію для 

презентації; вибирається спікер, який презентуватиме рішення, запитання до 

спікерів; оцінюється змістовний бік рішення, техніка презентації; науково-

педагогічний працівник організовує й контролює загальну дискусію. 4. Етап 

аналізу і рефлексії спільної діяльності. Основним завданням даного етапу є 

виявити освітні результати роботи з кейсом, із цією метою аналізується 

ефективність організації заняття, визначаються завдання для подальшої 
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роботи, науково-педагогічний працівник аналізує роботу групи, підводить 

підсумки. 

Застосування «кейс-методу» в освітньому процесі ЗВО дає можливість 

формувати у здобувачів такі соціальні навички як:  

- здатність працювати в команді (оскільки, як правило, кейс-метод 

застосовують при роботі із групою здобувачів, що розв’язують спільно певну 

проблемну ситуацію); 

- здатність висловлювати та відстоювати власну позицію (у ході 

обговорення, диспуту, кожен із здобувачів має можливість висловити власну 

думку, позицію щодо проблеми кейсу, яка підлягає вивченню і вирішенню, 

аргументувати власне бачення); 

- вміння слухати інших (кейс-метод передбачає напрацювання 

спільної групової позиції щодо вирішення проблемної ситуації, дійти до згоди, 

до консенсусу, спільного, виваженого, обдуманого  рішення, для цього 

безумовно потрібно дослухатися до аргументів членів групи, критично їх 

осмислювати); 

- здатність пропонувати нестандартні шляхи вирішення проблем 

(для кейс-методу, як правило, підбирають проблемні ситуації, для яких немає 

очевидних й простих рішень, тому в більшості випадків здобувачі змушені на 

основі отриманих раніше знань із різних дисциплін і різностороннього аналізу 

ситуації генерувати нові ідеї й раціональні рішення);  

- навчання впродовж життя (проблемні ситуації змушують 

здобувачів не тільки актуалізувати наявні знання, але й здійснювати пошук 

нових, додатково звертатися до наукової, навчальної літератури, 

опрацьовувати нормативно-правову базу, вивчати досвід фахівців- практиків 

у певних галузях. Часто корисним є зарубіжний досвід вирішення проблемних 

ситуацій, що вимагає від здобувача застосовувати навички володіння 

іноземною мовою. З метою отримання нових знань здобувач вимушений 

розвивати і застосовувати на практиці навички пошуку і узагальнення 

різноманітних джерел щодо проблематики конкретної ситуації); 
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- навички критичного мислення (у процесі аналізу проблемної 

ситуації та напрацювання шляхів її вирішення здобувачі змушені критично 

оцінювати саму ситуацію, свої пропозиції, а також аргументи інших членів 

групи); 

- уміння управляти часом (як правило, на вирішення проблемної 

ситуації здобувачам дається обмежений час, таким чином, їм необхідно чітко 

розподілити для кожного етапу часові рамки і дотримуватися встановлених 

дедлайнів на усіх етапах вирішення кейсу – від його аналізу і до презентації 

єдиного спільного рішення, нераціональне використання часу, вихід за часові 

рамки – можуть приректи виконання завдання на неуспіх); 

- стресостійкість (кейс-метод – це метод перевірки здобувачів на 

стресостійкість та її розвитку, оскільки він відбувається за умов стресогенних, 

зокрема, коли передбачено часові обмеження, а тому здобувачі не впевнені чи 

зможуть вкластися в означений термін для виконання завдання, окрім цього 

немає достатньої кількості інформації та єдиного шляху вирішення 

проблемної ситуації); 

- уміння мотивувати себе та інших (кейс-метод, за своєю суттю, 

передбачає активну участь в обговоренні та окресленні шляхів вирішення 

конкретної ситуації усіх членів групи, тому важливо, щоб кожен здобувач 

працював, висловлювався, пропонував свої стратегії розв’язку  проблемної 

ситуації, а для цього потрібна самомотивація. У разі, коли хтось із членів групи 

не проявляє активності, важливо, щоб модератор або ж інші учасники 

освітнього процесу мотивували одногрупників до активної роботи);  

- лідерство (кейс-метод передбачає пошук і презентацію 

оптимального вирішення проблемної ситуації, тому у цьому процесі важлива 

роль формального або ж неформального лідерів, які будуть створювати 

відповідний сприятливий морально-психологічний клімат, розподіляти ролі, 

«згладжувати» конфліктні ситуації, «приборкувати» надмірні емоції, давати 

можливість висловитися усім бажаючим і по суті, не затрачаючи часу на 
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непотрібні речі, а також сприяти формулюванню єдино правильного, 

ефективного вирішення проблемної ситуації у конкретно заданих умовах); 

- відповідальність  (у процесі розв’язання проблемної ситуації в 

здобувачів буде формуватися почуття командної відповідальності за результат 

роботи, а це спільно напрацьоване рішення. Окрім цього, кейс-метод, як 

правило, передбачає аналіз конкретних практичних ситуацій, які трапляються 

у реальному житті і відповідно напрацювання рішення по їх вирішенню є не 

тільки навчальним завданням, а й таким, що може бути впровадженим на 

практиці, а тому відповідальність зростає. Також почуття відповідальності за 

результат формується і у тих здобувачів, яким відведено лідируючі ролі у 

процесі реалізації даної технології). 

Отже, реалізація технології навчання «кейс-метод» забезпечує 

формування у здобувачів вищої освіти таких соціальних навичок як: здатність 

працювати в команді; здатність висловлювати та відстоювати власну позицію; 

вміння слухати інших; здатність пропонувати нестандартні шляхи вирішення 

проблем; здатність навчатися впродовж життя; навички критичного мислення; 

уміння управляти часом; стресостійкість; уміння мотивувати себе та інших; 

лідерство; відповідальність. 

В освітньому процесі ЗВО України, в останні роки, активно 

впроваджується технологія навчання  «case study». Наприклад, «Колективами 

викладачів закладів вищої освіти Дунайського факультету морського та 

річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 

і викладачів і курсантів Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» були розроблені й апробовані в умовах 

традиційного та дистанційного навчання такі кейси: «Піратство та міжнародне 

право», «Заходи із протидії піратським атакам», «Булінг у міжнаціональних 

екіпажах суден», «Маневрений планшет і методи роботи з ним», «Лідерство та 

типи управління екіпажем судна» (Гуменникова, 2020). У зазначених ЗВО, не 

просто впроваджувалася технологія навчання  «case study», а й проведено 

експериментальне дослідження  протягом двох місяців навчання в умовах 
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карантину щодо ефективності її застосування. З цією метою для курсантів 

були розроблені міні-кейси, що включали: теоретично-інформаційний блок, 

проблемну ситуацію, розв’язання її на підставі обґрунтованих висновків, які 

робили курсанти. Результати опитування здобувачів щодо ефективності 

застосування технології навчання  «case study» свідчать, що «зацікавленість 

професійною діяльністю значно збільшилася при наданні матеріалу у форматі 

case study, курсанти надавали перевагу саме такому виду роботи серед 

запропонованих традиційних, таких виявилося 73% від загальної кількості 

відповідей; 44% старшокурсників запропонували допомогу викладачам у 

створенні кейсів для студентів молодших курсів; 68% ініціювали продовжити 

такий вид роботи під час вивчення інших дисциплін професійної підготовки» 

(Гуменникова, 2020).  

Цікавим зарубіжним, загальносвітовим досвід застосування кейс-методу 

є щорічне проведення різноманітних конкурсів, змагань вирішення кейсів 

серед студентської молоді. Прикладами таких конкурсів є 

(https://www.thecasecentre.org/students/learning/competitions/list#Aarhus): 

• «Aarhus Case Competition» – тижневий конкурс кейсів в Орхусі 

(Королівство Данія) – одне з найбільших змагань високого рівня складності по 

вирішенню кейсів в Північній Європі, до якого залучаються кращі студенти – 

майбутні підприємці. У 2021 році дев'ять кращих студентських команд будуть 

вирішувати три різні реальні ситуації: дві вступні і одна велика 30-годинна 

основна справа, в якій переможе одна команда й отримає титул чемпіона по 

вирішенню кейсів. 

• «APICS West Coast Student Case Competition» – традиційний 

конкурс кейсів із логістики, ASCM (Асоціація управління поставками, яка є 

одним із світових лідерів в сфері поставок ) проводить у співпраці з компанією 

Deloitte Consulting LLP (дана Компанія є одним із світових лідерів в наданні 

допомоги компаніям щодо інтеграції бізнес-стратегії в сфері поставок для 

підвищення операційної ефективності). У конкурсі беруть участь студенти 

університетів Африки, Азії, Європи, а також Північної і Південної Америки. 

https://www.thecasecentre.org/students/learning/competitions/list#Aarhus
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Команди-учасниці розробляють неординарні та цікаві шляхи вирішення 

практичних ситуацій щодо управління безперервними поставками. Кейси 

можуть включати питання розподілу, логістики, продажів і планування 

операцій, а також й інші завдання управління операціями. 

• «CBS Case Competition» – конкурс розв’язання реальних бізнес-

кейсів, який проводиться із 2002 року (перший кейс для Конкурсу 

розроблений професором Per V. Jenster  

https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb295575d

1fff85ed05cf/1536144022688/2002_landis.pdf). Для проведення даного 

конкурсу у 2005 році фахівцями Копенгагенської бізнес-школи розроблялися 

бізнес-кейси у співпраці із компанією Schneider Electric 

(https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb2a50e2

e72196157e10d/1536144041255/2005_sneider.pdf ). За правилами конкурсу до 

складу команди входить 4 студенти, яким відводиться 24 години, для того, щоб 

представити вирішення практичної бізнес-ситуації.  Із 2019 року запроваджено 

ще один конкурс під назвою «GLOBAL». Із 2020 року 3 кращі команди 

проходять відбір для розв’язання фінального кейсу в онлайн-гранд-фіналі. У 

2020 році конкурс проходив онлайн, і був доступний для студентів з усього 

Світу.  

• CFO Case Study Competition – це щорічний відкритий і глобальний 

багатоетапний конкурс по бізнес-стратегії і фінансових дослідженнях, 

орієнтований на лідерство. Конкурс організовує Інститут CharterQuest в 

Південній Африці. Конкурс поділений на 2 частини: Global-Senior – 

розрахований для студентів університетів і Continental-Junior – для 

старшокласників.  Учасники повинні вирішити комплекс складних, 

інтегрованих, фінансових, операційних, стратегічних і етичних проблем, з 

якими стикається реальний глобальний бізнес на ринках, що розвиваються. 

Мета Конкурсу полягає в тому, щоб підготувати нове покоління фінансових 

директорів і лідерів глобального бізнесу. Організатори ставлять за мету 

розвивати у молоді підприємницьку та ділову компетентність, формувати 

https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb295575d1fff85ed05cf/1536144022688/2002_landis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb295575d1fff85ed05cf/1536144022688/2002_landis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb2a50e2e72196157e10d/1536144041255/2005_sneider.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ad60a394eddec46cd24f475/t/5b8fb2a50e2e72196157e10d/1536144041255/2005_sneider.pdf
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здатність до командної роботи, аналітичного, критичного, творчого, а також 

стратегічного мислення. 

• Climate Investment Challenge – конкурс, що розрахований на 

аспірантів та магістрантів. Учасникам пропонується розробити і описати 

творчі фінансові рішення та інновації, спрямовані на вирішення однієї із 

глобальних сучасних проблеми – зміни клімату. Завдання може включати 

виявлення невикористаних можливостей фінансування для боротьби зі зміною 

клімату або розробку інноваційних фінансових структур чи інструментів, які 

підвищують рентабельність інвестицій в збереженні клімату. 

• Creative Shock – глобальний конкурс соціальних бізнес-кейсів для 

студентів.  Бере свій початок із 2011 року. Щорічно конкурсанти вирішують 

фінансові, маркетингові, PR і стратегічні завдання для розвитку соціального 

бізнесу. Участь студентів у даному конкурсі знайомить їх з реальними 

глобальними моделями соціального бізнесу. Студентська молодь  пропонує 

впровадження бізнес-стратегії для соціально спрямованої діяльності 

підприємств і організацій. На відбіркових етапах конкурсу студенти 

розв'язують два соціальних бізнес-кейси. Кращі 10 команд виходять у фінал, 

який проходить у Вільнюсі (Литва) і вирішують ще два кейси. У 2019 до 

Creative Shock долучилися 1803 студенти з 101 країни світу 

(http://creativeshock.lt/competition). 

• Global Family Enterprise Case Competition – щорічний (із 2013 р.) 

конкурс кейсів для сімейних підприємств (FECC).  Конкурс спрямований на 

підготовку молоді до розуміння найважливіших проблем, які притаманні 

сімейним підприємствам. Студенти вчяться застосовувати  отримані знань і 

вміння для вирішення складних завдань сімейного бізнесу 

(https://www.uvm.edu/business/global_family_enterprise_case_competition). 

• Hult Prize – Фонд Hult Prize Foundation – щорічний конкурс на 

премію Халти, який спрямований на виявлення та запуск найбільш 

переконливих ідей соціального бізнесу – створення нових підприємств, які 

вирішують серйозні проблеми, з якими стикаються мільярди людей в світі. 

http://creativeshock.lt/competition/
https://www.uvm.edu/business/global_family_enterprise_case_competition
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Даний конкурс ще називають прискорювачем стартапів для початківців, 

молодих соціальних підприємців, які є випускниками університетів з усього 

світу. Даний конкурс названий президентом США Біллом Клінтоном і 

журналом TIME однією з п'яти кращих ідей, які змінюють світ. Переможці 

конкурсу отримують початковий капітал в розмірі 1 млн доларів США, а також 

наставництво і поради міжнародної бізнес-спільноти. У 2021 році конкурс 

проходитиме під гаслом оголошено виклик «Продовольство на благо» 

(https://www.hultprize.org/challenge/). 

• Net Impact Case Competition (NICC) – конкурс кейсів MBA, який   

зосереджений на вирішенні реальних соціальних і екологічних бізнес-завдань. 

Змагання щорічно проводиться Школою бізнесу Лідса при Університеті 

Колорадо в Боулдері. У 2020 році темою конкурсу було «Відновлення 

економіки у відповідь на глобальну пандемію». Представлені командами 

бізнес-плани повинні були приділяти пріоритетну увагу екологічним і 

соціальним питанням. Конкурс Net Impact Case Competition дає студентам 

можливість продемонструвати свою здатність вирішувати проблеми, 

використовуючи міждисциплінарний підхід, перед професіоналами і 

компаніями, орієнтованими на сталий розвиток. Конкурс 2020 року ставив 

перед студентами завдання знайти шлях до економічного відновлення країни, 

що знаходиться в розпалі глобальної пандемії. Учасники розробляли план 

розподілу вакцини, який забезпечить справедливий соціальний і економічний 

вплив у багатьох різноманітних громадах країни. При розробці рішення своєї 

справи студенти зіткнулися з логістичними та етичними проблемами надання 

медичної допомоги (https://www.netimpactcc.com/ ). 

Також популярними є такі конкурси як: IMA Middle East and India 

Student Case Competition; HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition; 

John Molson MBA International Case Competition; Katz Invitational Case 

Competition; KeyBank Foundation and Fisher College of Minority MBA Student 

Case Competition; Network of International Business Schools (NIBS) Worldwide 

https://www.hultprize.org/challenge/
https://www.netimpactcc.com/
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Case Competition; PRMIA Risk Management Challenge; Russian National Case 

League Changellenge. 

Отже, найбільш популярними міжнародними конкурсами кейсів серед 

студентської молоді є: Aarhus Case Competition; APICS West Coast Student Case 

Competition; CBS Case Competition; CFO Case Study Competition; Climate 

Investment Challenge; Creative Shock; Global Family Enterprise Case Competition; 

HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition; Hult Prize; IMA Middle East 

and India Student Case Competition; John Molson MBA International Case 

Competition; Katz Invitational Case Competition; KeyBank Foundation and Fisher 

College of Minority MBA Student Case Competition; Net Impact Case Competition; 

Network of International Business Schools (NIBS) Worldwide Case Competition; 

PRMIA Risk Management Challenge; Russian National Case League Changellenge.  

Професори Уманського державного педагогічного університету Наталія 

Коляда та Кравченко Оксана, переконані, що найбільш оптимально формувати 

м’які навички у студентської молоді «лише в умовах позанавчальної 

діяльності». На їх думку, сприятливими для цього є «тематичні центри та інші 

професійно орієнтовані організації, на базі яких формуються тимчасові 

молодіжні колективи» (Коляда & Кравченко 2020). 

Методики формування м’яких навичок у студентів різних 

спеціальностей мають свої специфічні особливості. Так, наприклад, з 

метою формування «soft skills» у студентів ІТ-спеціальностей застосовуються 

цікаві навчальні Scrum проекти. Scrum (cкрам), за визначенням його 

розробників (Кен Швабер та Джефф Сазерленд) – це «процесний підхід, що 

використовується для комплексного управління процесом розробки 

продукту» (Швабер & Сазерленд, 2011).  

Однією із важливих умов «успішної роботи Scrum – проекту потрібна 

команда, яка здатна до самоорганізації, тобто команда, що сама вирішує, як 

досягти мети. Кожен член команди повинен грати активну роль на кожному 

етапі, починаючи з формування ідеї, розробки програмного забезпечення, 

тестування, і до фази впровадження та підтримки. Scrum вимагає високого 



101 
 

рівня автономії як індивідуальної, так і командної. Ця технологія розробки 

програмного забезпечення найбільш повно реалізує формування соціальних 

навичок майбутніх фахівців, оскільки «ефективність і висока продуктивність 

команди прямо підтримуються навичками спілкування, управлінськими 

навичками, навичками мислення, навичками роботи в команді, лідерськими 

навичками – всіма найбільш актуальними м’якими навичками для працівника 

ІТ-сфери» (Гура, 2019. С.13). 

Позитивним є досвід застосування технології Scrum у Державному 

інституті телекомунікацій. Зокрема, у цьому закладі відбуваються захисти 

проектів здобувачами вищої освіти. Наприклад упродовж березня місяця 2016 

року здобувачі вищої освіти працювали в командах застосовуючи 

методологію SCRUM. Реалізація даної технології передбачала, що команди 

складались з 4 осіб: «сюди входили люди з різноманітними навичками – 

аналітики, розробники, тестувальники. Команди самоорганізувались для 

виконання поставлених завдань в проекті, це дозволило їм гнучко реагувати 

на можливі завдання. На захисті студенти були поставленні в екстремальні 

умови і повинні були донести основну ідею свого проекту за 5 хвилин, 

причому так, щоб потенційний інвестор повірив в цей проект та погодився 

надати кошти. Найкращими були визнані проекти: «Розваги», «Джентльмен», 

«Електронний університет», «Свіжий сік-здоров’я та молодість», «Фішка» 

(Наші будні. Захист проектів з дисципліни «професійна практика програмної 

інженерії», що використовували методологію Scrum» (Наші будні). 

Цікавим в контексті нашого дослідження є розвідка науковців 

Національного лісотехнічного університету України (м. Львів) 

О. Лободинської, О. Гриджук. Дослідники пропонують ряд шляхів оптимізації 

формування соціальних навичок здобувачі вищої освіти, зокрема: 

«1. Удосконалення навчальних програм підготовки студентів з метою 

охоплення широкого спектра розвитку м'яких навичок у студентів під час 

навчання... 2. Використання інноваційних і активних методів навчання (кейс-

стаді, наукові та навчальні проекти, мистецькі та дизайнерські проекти, 
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ситуативні вправи, рольові ігри, групові дискусії, презентації, мозкові атаки 

тощо), які спонукають студентів бути активними суб'єктами процесу 

навчання. 3. Розвиток молодіжних ініціатив (різноманітні гуртки, спілки, 

громадські об'єднання, наукові товариства, студентське самоврядування 

тощо). 4. Мотивація студентів до самоосвіти й саморозвитку (розвиток 

креативного мислення, опанування техніки швидкісного читання, тайм-

менеджмент, стратегічне планування, тощо) і забезпечення з цією метою 

відповідних умов (спеціалізовані кабінети, он-лайн курси, тренінги з 

мотивації, лідерства, менеджменту тощо). 5. Розширення/модернізація 

системи заходів з національно-патріотичного виховання (громадська й 

волонтерська робота, історико-культурологічні подорожі, патріотичні 

флешмоби, зустрічі з відомими людьми, виставки-конкурси студентських 

проектів, різноманітні заходи екологічного спрямування тощо)» 

(Лободинська &Гриджук, 2020, С.120-121). 

Разом із позитивним досвідом варто відзначити, що існують певні 

труднощі або недоліки в організації цілеспрямованої системи формування 

соціальних навичок студентської молоді, зокрема основними з них можна 

виділити такі: 1) декларативність формування соціальних навичок студентів 

(про що свідчать силабуси на робочі програми окремих освітніх компонентів 

(задекларованих як таких, що формують зазначені навички), проте це не 

відображено ні в меті, ні в завданнях, ні в календарному плані); 2) недостатня 

методична підготовленість науково-педагогічних працівників до розвитку 

м’яких навичок здобувачів вищої освіти (про що свідчать результати 

опитування та бесід із викладачами); 3) невмотивованість науково-

педагогічних працівників, оскільки їх основні зусилля спрямовані на 

формування твердих (професійних) навичок; 4) недостатнє розуміння 

здобувачами вищої освіти ролі соціальних навичок у працевлаштуванні і 

успішній реалізації професійних завдань.  
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2.2. Педагогічні умови формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти 

 

Педагогічні умови – це обставини від яких залежить ефективність 

досягнення педагогічних цілей. Це спеціально створені, інспіровані  

дослідником-педагогом фактори, змінні, що впливають на перебіг 

педагогічного процесу, формування певних психологічних утворень, поглядів, 

переконань, особистісних якостей, навичок і звичок поведінки.   

У тлумачному словнику української мови підкреслюється, що умова є 

обставиною, для здійснення чогось, або сприяє вирішенню певних задач 

(Великий тлумачний словник…, 856). У науковій педагогічній літературі під 

умовами розуміють сукупність змінних, штучних чи природних, зовнішніх чи 

внутрішніх впливів, що позначаються на результатах процесу формування 

особистості, підготовки її до життя і праці (Полонский, 36). Часто, 

«педагогічні умови» визначають як обставини, від яких залежить та 

відповідним чином протікає цілісний освітній процес (Словник-довідник…, 

243). Педагогічні умови також називають стійкими обставинами, які 

визначають стан і розвиток педагогічної системи (Педагогика, 34).  На думку 

Н. Стерхової, Н. Іпполітової, педагогічні умови є компонентом педагогічної 

системи (Ипполитова, 8-14). Українська дослідниця О. Пюра акцентує, що 

важливим є створення сприятливих педагогічних умов. Педагогічні умови 

Олена Станіславівна характеризує, як сукупність взаємозалежних і тісно 

переплетених чинників, що забезпечують ефективність освітнього процесу та 

оптимізують досягнення педагогічних завдань (Пюра, 172). 

Педагогічні умови поділяють на зовнішні і внутрішні. Зовнішні є 

результатом функціонування соціально-економічної, духовно-культурної, 

суспільно-політичної систем і втілюються через певні фактори (моральні 

норми, мова, стандарти поведінки, добробут, рівень науково-технічного 

прогресу, політична культура суспільства, форма правління та інше). У той же 

час, внутрішні педагогічні умови спеціально створені в освітньому процесі 
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обставини, що дозволяють реалізувати поставлені завдання щодо формування 

ціннісного світогляду особистості, соціальнокорисних навичок поведінки, 

професійних якостей, фахових компетентностей (Жернов). В.Манько зазначає, 

що педагогічні умови створюють зв’язну сукупність зовнішніх характеристик 

і внутрішніх параметрів перебігу освітнього процесу чим забезпечується  його 

результативність та відповідність критеріям оптимальності (Манько, 159) 

П.Підкасистий, А.Аюрзанайн, А.Алексюк, трактують педагогічні умови 

як чинники, що впливають на перебіг процесу вирішення педагогічних 

завдань. Дослідники поділяють педагогічні умови на зовнішні (взаємини 

педагога і студента; об’єктивність оцінювання; морально-психологічний 

клімат та інше) і внутрішні (індивідуально-психологічні властивості 

студентів, їх настрій, самопочуття, здоров’я, готовність, широта ерудиції, 

культурний рівень, обізнаність (Організація самостійної роботи …, 85) 

Учені виокремлюють вимоги до педагогічних умов, які детерміновані 

змістом діяльності майбутнього фахівця та особливостями його освіти, а саме: 

використовувати можливості змісту, різних форм, методів, засобів, 

матеріальних факторів, зовнішніх умов і обстави пов’язаних із специфікою 

майбутньої професії, охоплювати головні компоненти освітнього процесу 

(Зорина). Зміст підготовки фахівців у аграрних закладах вищої освіти 

відрізняється самобутністю  та особливостями біономічних професій. 

Майбутні фахівці цих професій осягають, освоюють специфічну частину 

об’єктивної реальності, що стосується аграрного виробництва, переробки, 

транспортування, реалізації сільськогосподарської продукції. Даний вид 

професійної діяльності вимагає врахування глобальних викликів XXI ст. 

зумовлених парниковим ефектом, потеплінням та необхідністю декарбонізації 

аграрного виробництва і зведенням до 2030 року викидів діоксиду вуглецю, 

метану, азоту інших парникових газів до абсолютного нуля. Якщо це 

ігнорувати, то за прогнозами екологів, кліматологів планета земля розігріється 

більше а ніж на 2 градуси і зміни клімату стануть незворотними, розтануть 

льодовики на полюсах та в атмосферу вивільниться колосальна кількість 
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метану, що зберігається під товщею льодовиків. Відомо також, що станом на 

сьогодні у результаті антропогенного і техногенного навантаження на 

довкілля в атмосферу викидається 51 млрд. тон діоксиду вуглецю щороку. 

Учені вирахували скільки парникових газів генерують різні види людської 

діяльності. Так, на виготовлення речей (цемент, сталь, пластик) – припадає 

31% світових викидів діоксиду вуглецю, на користування електроенергією – 

27%, на вирощування їжі (рослини, тварини)  відповідно – 19%, на 

пересування (літаки, вантажівки, вантажні судна) – 16%, зігрівання і 

охолодження (опалення, кондиціювання, холодильники) – 7% (Гейтс, с. 53). 

Таким чином, безпосередньо на агропромисловий комплекс припадає 

близько 20% світових викидів парникових газів, не враховуючи виробництво 

знарядь і технічних пристроїв, тракторів, комбайнів, сівалок, меліоративних 

машин, добрив та інше. З огляду на це, у змісті підготовки майбутніх фахівців 

агропромислової галузі слід рельєфно представити екологічні аспекти, 

враховувати вимоги Паризької кліматичної конференції (2015), Кліматичного 

саміту у Глазго (2021). Крім того, діяльність фахівців біономічних професій 

передбачає фізичну зміну дійсності у частині впливу на довкілля, землю, 

повітря, живі організми, тому у підготовці такого фахівця мають превалювати 

практичні методи навчання і формування ціннісного світогляду, контекстне 

навчання (проектний метод, Scrum), створення виробничих ситуацій у 

контексті яких передбачається самовизначення на основі ціннісного вибору 

(інтерактивні методи, ділові, рольові ігри, Сase-study),  культивування 

принципу «Мисли глобально – дій локально!» 

Отже, у нашому дослідженні трактуватимемо педагогічні умови як 

комплекс об’єктивних обставин, можливостей змісту, форм, методів, 

прийомів, організаційних засад від яких залежить результативність освітнього 

процесу, ефективність розв’язання педагогічних завдань, формування 

світогляду особистості майбутнього фахівця, його професійної 

компетентності, соціальних навичок.   
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У руслі досліджуваної проблеми вченими виділяється цілий ряд 

педагогічних умов формування різних психологічних утворень особистості. 

Так, О. Молчанюк для оптимізації процесу виховання ціннісного ставлення до 

природи виокремлює та впроваджує такі педагогічні умови: конструювання у 

закладі вищої освіти педагогічно доцільного екологічного розвиваючого 

середовища, що дозволяє студентам самостійно здобувати й застосовувати в 

діяльності досвід ціннісного ставлення до природи;   виховання ціннісного 

ставлення  до природи здійснює педагог високого рівня екологічної культури 

та екологічної свідомості; наповнення та збагачення освітнього простору вишу 

змістом екологічної освіти, що містить знання про єдність природи й 

суспільства, про цінності природи, екологічні взаємозв'язки, що забезпечують 

цілісність живих систем і стійкість життя (Молчанюк, 22).  

Нами проаналізовано значна кількість авторефератів та дисертаційних 

робіт присвячених підготовці майбутніх фахівців агропромислової галузі 

захищених в останні роки у яких виокремлювалися, обґрунтовувалися та 

експериментально перевірялися педагогічні умови професійної підготовки, 

виховання особистості, формування її ціннісного світогляду, соціальних 

навичок, лідерських якостей студентів аграрних закладів вищої та фахової 

передвищої освіти. Із даної плеяди варто виділити окремих авторів та 

представлені у їх дослідженнях педагогічні умови:  актуалізація потреб і 

вмотивування викладача до професійного саморозвитку та підвищення своєї 

кваліфікації; стимулювання професійного інтересу викладача до обраного 

фаху та дисципліни, яку він викладає; активізація педагогічної діяльності 

викладача з метою самовдосконалення і підвищення свого фахового рівня; 

створення сприятливого педагогічного середовища (Шовкун, 4); забезпечення 

високого рівня педагогічної майстерності викладача, майстерне володіння ним 

методами виховання; формування спільної корпоративної свідомості суб’єктів 

освітньо-виховної діяльності; розвиток різних форм студентського 

самоврядування та забезпечення виховання особистості в колективі (Галєєва, 

6-7); забезпечення сприятливого середовища інтеграції освіти науки та 
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інновації; відображення у процесі навчання соціально-екологічного 

замовлення для сталого розвитку; забезпечення екологічної обізнаності і 

загально екологічної складової підготовки усіх професійно зацікавлених; 

інформатизація для академічного навчання; трансфер науково-дослідної і 

проектно-конструкторської діяльності у ступеневій підготовці студентів-

екологів; забезпечення навчального процесу нормативною науково-технічною 

регламентацією документообігу (Рідей, 18); вмотивованість сільської молоді 

до морально відповідальної поведінки; врахування у формах, методах і 

засобах виховання моральної відповідальності соціокультурної специфіки 

сільського регіону; виховання моральної відповідальності у колективі; 

передача сільській молоді знань про моральну відповідальність; виховання 

моральної відповідальності у праці; формування моральних переконань на 

засадах ноосферогенезу (Сопівник, 33); екологізація виховної роботи на основі 

врахування народних звичаїв, морально-етичних традицій з раціонального 

ведення сільськогосподарського виробництва та збереження довкілля; 

реалізація особистісно-діяльнісного підходу до формування екологічних 

знань, поглядів переконань, норм поведінки студентів (Фенчак, 2006); 

перетворення студентів у суб’єктів самовдосконалення; узгодженість 

педагогічних впливів на самовиховання студентів з основними етапами його 

становлення (Калініченко, 2002); створення системи позааудиторної 

діяльності, спрямованої на формування загальнокультурної компетентності 

студентів аграрного коледжу; розроблення змістового та організаційно-

методичного забезпечення формування загальнокультурної компетентності 

студентів аграрного коледжу; залучення студентів до практичної діяльності, 

орієнтованої на оволодіння загальнокультурною компетентністю (Зубчевська, 

3); передача студентам знань про цінність земельних ресурсів; формування 

готовності наставників академічних груп до формування у студентів 

ціннісного ставлення до земельних ресурсів; вмотивування студентів аграрних 

коледжів до екологобезпеченого використання земельних ресурсів; залучення 

студентів до колективної продуктивної праці на землі (Петрів, 12) та інші. 
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За підсумками аналізу педагогічних досліджень нами попередньою 

здійснено змістову корекцією та відповідну адаптацію до предмету нашого 

дослідження і складено список десяти (10) найчастіше повторюваних 

педагогічних умов, а від так, відібраній групі експертів (успішні організатори 

агровиробництва на селі, фермери, представники великого і середнього 

бізнесу, науково-педагогічні працівники та керівники різних рівнів аграрних 

закладів вищої освіти, студентський актив) запропоновано відібрати три 

найважливіших  з присвоєнням кожній відповідного рангового номера 

педагогічні умови формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти. У результаті отримано три педагогічні умови, а саме: 

1) забезпечення готовності суб’єктів освітнього процесу до формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти; 2) передача 

студентам знань про соціальні навички на прикладі успішних фахівців, 

суб’єктів підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі; 

3) стимулювання участі студентів аграрних закладів вищої освіти у 

колективних формах перетворювальної активності (проекти, продуктивна 

праця, робота в органах студентського самоврядування). 

Обґрунтуємо першу педагогічну умову «забезпечення готовності 

суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти». Готовність до професійної педагогічної 

діяльності розглядається науковцями В.Алфімов, О. Васюк, В. Дьоміна, 

М. Євтух,   Н. Кічук, Л. Кондрашова, А. Ліненко, П.Лузан, О. Мороз, В. Нагаєв 

Н.Ничкало,  О. Пєхота, В. Сластьонін, Г. Троцко та інші). З наукової 

літератури випливає (Уруський,  14-20; Світич, ), що готовність особистості до 

будь-якої діяльності виявляється в її здатності до виконання і регулювання 

певних видів активності, зумовлюється цілим рядом факторів: мотиви, 

потреби, інтерес до діяльності, наявність професійних знань, умінь, навичок, 

володіння системою методів. Готовність визначає специфічний стан 

структури особистості та охоплює  мотиваційний компонент – комплекс 

актуалізованих потреб, мотивів, що відповідають цілям та завданням 
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педагогічної діяльності; когнітивний компонент – включає знання щодо 

сутності відповідного психологічного утворення, шляхів його формування, 

методики, технологій і педагогічних умов; операційний компонент − набір 

умінь і навичок прикладного вирішення педагогічних завдань; особистісний 

компонент – сукупність особистісних якостей, необхідних для виконання 

професійних завдань. Готовність суб’єктів освітнього процесу до формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти − це складне, 

інтегративне психологічне утворення особистості педагога, активіста органу 

студентського самоврядування суть якого виявляється у взаємовпливі та 

взаємозалежності структурних складових: мотиваційної, когнітивної, 

операційної (методичної), рефлексивно-оціночної. Готовність суб’єктів 

освітнього процесу до формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти – це такий психофізичний стан суб’єкта, який дозволяє 

з максимальною ефективністю та мінімальними затратами ресурсів 

справлятися з виконанням відповідних завдавань, що стосується формування 

таких здатностей, як: активність у руслі плідної взаємодії з соціальним 

оточенням, діяльність з позиції лідера, роботу в команді, саморозвиток, 

здоров’язбереження та екологобезпечну поведінку спрямовану на 

декарбонізацію агровиробницва. Науково-педагогічні працівники аграрних 

закладів вищої освіти мають володіти найсучаснішими надбаннями в галузі 

педагогічної науки, теорії і практики формування соціальних навичок 

підопічних студентів, знати що таке соціальна навичка, які навички слід 

віднести до кластеру «соціальні, надпрофесійні навички успіху»» чітко 

орієнтуватися у питаннях екологічного характеру, зміни клімату, 

екологобезпечного ведення агровиробництва, декарбонізації економіки і 

господарювання, володіти високим рівнем педагогічної техніки, педагогічної 

майстерності, вільно оперувати сучасними методами, методиками і 

технологіями формування особистості майбутнього фахівця, його 

компетентності,   соціальних навичок. Науково-педагогічний працівник 

змушений постійно розвиватись, пам’ятаючи про настанову українського 
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педагога класика К.Ушинського: «Учитель живе до тих пір, поки вчиться, як 

тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель» (Полякова, с.108). 

Для забезпечення готовності суб’єктів освітнього процесу аграрних 

закладів вищої освіти до формування у студентів соціальних навичок 

необхідно проводити семінари з підвищення педагогічної майстерності, 

майстер-класи, видавати методичні матеріали на відповідну тему, створювати 

рубрики на веб-ресурсах підрозділів на допомогу наставникам академічних 

груп та науково-педагогічним працівникам, проводити науково-практичні, 

науково-методичні конференції, проводити індивідуальні консультації, 

тренінгові вправи та інше. 

 Постійний саморозвиток, праця над собою дозволить педагогу зберігати 

лідируюче становище, а хто хоче бути лідером має залишатися учнем. І тільки 

лідер-педагог прикладом власних досягнень здатний виховати велику людину, 

бо як вписав В. Сухомлинський: «Ми маємо бути для наших вихованців 

прикладом багатства духовного життя. Розум виховуєтеся розумом, совість – 

совістю, віддане служіння Вітчизні – дійовим їй служінням». (Сухомлинський, 

с. 420). Педагог і лідер поняття схожі. Лідер має послідовників, педагог – 

вихованців, лідер є моральним авторитетом, педагог – взірцем для 

наслідування, лідер володіє найновішими знаннями, педагог – знає свій 

предмет, лідер консолідує командну однодумців, педагог творить із дифузної 

студентської групи згуртований повноцінний колектив, лідер означає 

перспективні цілі і веде послідовників до омріяної мети, педагог проектує 

майбутнє визначаючи перспективи розвитку на цілі покоління уперед, він веде 

своїх вихованців до світла знань.  

Для того щоб сформувати соціальні навички студентів аграрних закладів 

вищої освіти педагоги, керівники структурних підрозділів, студентський актив 

мають самі володіти відповідним набором здатностей. Спочатку ті 

психологічні утворення, які необхідно поставити як завдання розвитку для 

своїх вихованців треба розвинути у собі та представити їх вихованцям у дії, 

показати як вони «працюють» у реальному житті, різних виробничих 
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ситуаціях, у контексті соціальної взаємодії. Таким чином, науково-

педагогічний працівник має, попри психологічну, методичну готовність 

розвинути у собі потенціал навичок лідерства, комунікації, уміння працювати 

в команді, раціонально розпоряджатися часом, керувати емоціями, виявляти 

емпатію, бути в довершеній фізичній формі, вести здоровий спосіб життя і 

турбуватися про збереження довкілля. Наприклад, коли ти «живеш як навчаєш 

і навчаєш як живеш» (Г.Сковорода) потрібно вживати заходи, на своєму рівні, 

у приватному житті, господарюванні з декарбонізації (опалення за допомогою 

глибинних насосів, використання енергозберігаючих ламп, вживання їжі 

рослинного походження, альтернативні джерела енергопостачання (вітер, 

сонце), відмова від спалювання сухостою, відмова від використання 

поліетиленових пакетів і пластику та інше). Від так, готовність суб’єктів 

освітнього процесу до формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти включає усвідомлення важливості даних психологічних 

утворень у структурі особистості майбутнього фахівця, для чого вони потрібні 

людині взагалі, а також фахівцю біономічних професій зокрема. Так, 

працюючи у різних сферах і галузях людина змушена кооперувати свої 

зусилля, діяти відповідально, уміти поводитися в колективі, домовлятися, іти 

на компроміси, приймати рішення. Це особливо важливо у випадку майбутніх 

фахівців агропромислової галузі, які організовуватимуть аграрне 

виробництво, переробку, транспортування, зберігання сільськогосподарської 

продукції, впливатимуть на довкілля, землю, живі організми. Їх робота 

реалізується в основному у колективі аграрних підприємств, установ, 

організацій, де доведеться співпрацювати із різними категоріями працівників 

і робітників, вмотивовувати їх, координувати, узгоджувати дії. Усе це вимагає 

від майбутніх фахівців агропромислової галузі сформованих соціальних, 

надпрофесійних навичок успіху, від яких напряму залежить морально-

психологічний клімат трудових колективів, їх продуктивність та якість 

роботи. І це мають розуміти суб’єкти освітнього процесу перед яким стоїть 
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завдання підготовки конкурентоспроможних кадрів для агропромислового 

комплексу України, згідно із запитами та вимогами роботодавців. 

Друга педагогічна умова – «передача студентам знань про соціальні 

навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів підприємницької діяльності 

в агропромисловому комплексі» – передбачає забезпечення осягнення 

сутності соціальних навичок (див. параграф 1.2. та 1.3), усвідомлення 

необхідності оволодіння ними для досягнення успіху у професійній 

діяльності. Передача студентам наукової інформації про соціальні навички, 

яка буде засвоєна на рівні осмислення і запам’ятання та на основі якої буде 

сформоване уміння, що слід довести до автоматизму та перетворити на 

навичку шляхом багаторазових повторень – така логіка формування 

психологічних утворень, що лежать у фокусі нашого дослідження.  

Отже, знання, як засвоєна наукова інформація важлива складова на якій 

буде формуватися навичка. Ці знання можуть бути передані за допомогою 

різноманітних форм, методів, прийомів і засобів, як під час виховуючого 

навчання, у ході занять з гуманітарних та спеціальних, фахових дисциплін 

(див. параграф 3.2.),  так і у вільний від занять час у процесі реалізації завдань 

формування ціннісного світогляду особистості студента аграрного закладу 

вищої освіти. Однією із таких форм роботи є зустрічі з успішними, відомими 

людьми, також перегляд художник чи документальних фільмів про життя і 

діяльність  успішних агропідприємців, організаторів сільськогосподарського 

виробництва, лідерів аграрної галузі. У цьому контексті відмітимо, що дана 

педагогічна умова засновується на методі прикладу, який передбачає 

наслідувальні дії на основі сприйнятого зразка поведінки. Так, Н.Мойсеюк 

зазначає, що вплив методу прикладу функціонує на основі відомої 

закономірності, коли сприйняті зором явища відображаються у свідомості, 

тому на противагу словесним методам не потребують декодування. Фактично 

метод прикладу діє на рівні першої сигнальної системи, у той час, як слово – 

на рівні другої сигнальної системи (Мойсеюк, с. 457). Приклад пропонує 

конкретні зразки, еталони поведінки і викликає наслідувальні дії, повторення 
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певних патернів, відтворення алгоритмів, поведінкових актів, учинків. 

Психологи виділяють три етапи у реалізації потенціалу методу прикладу: 

1) безпосереднє сприймання певного образу обраної людини; 2) кристалізація 

бажання діяти за зразком; 3) синтез самостійних і наслідувальних дій як 

зближення і пристосування до поведінки кумира.  

При формуванні соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти можуть використовуватися приклади різних успішних людей, 

мотиваторів, бізнес-коучів, керівників установ, організацій, лідерів 

громадсько-політичного руху, державних діячів, рекордсменів і переможців у 

спорті, духовних подвижників тощо. У той же час, для зосередження уваги 

саме на специфічних групах навичок, що визначають зв'язок із роботою за 

спеціальністю у галузі виробництва, переробки зберігання, транспортування 

та реалізації продукції сільського господарства, доречними будуть саме 

приклади   організаторів аграрного виробництва, керівників підрозділів 

агрокомпаній, топ-менеджерів сільськогосподарських підприємств, успішних 

людей, які працюють у сфері аграрного виробництва, відзначаються як вправні 

дипломати, результативні переговірники, мотиватори трудових колективів, 

коучі в агробізнесі, працівники та керівники HR-менеджменту. Саме з числа 

таких людей необхідно формувати референтне коло на яке слід орієнтувати 

студенту аграрного закладу вищої освіти у процесі самовиховання соціальних 

навичок. Використовуючи їх образ, риси, якості, здатності, прояви поведінки 

здобувач аграрного закладу освіти зможе конструювати ідеал особистості із 

кластером відповідних соціальних навичок (комунікативні, лідерські, 

керування емоціями, особистісного розвитку, валео-екологічні). Маючи ідеал, 

як приклад для наслідування, студент піддається впливу не тільки у момент дії 

зразка на зорові та інші аналізатори, а й зможе даний еталон застосовувати у 

процесі самовдосконалення, самовиховання навички впродовж тривалого часу 

по тому. У самовихованні соціальної навички відбувається подолання 

студентом дистанції  між «Я-реальним», «Я-сьогоднішнім» та «Я-ідеальним», 

«Я-завтрашнім». Студент ніби «приміряє» на себе поведінку, стиль роботи 
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успішної людини, як вона говорить, як одягається, жестикулює, приймає ті чи 

інші пози, виступає за трибуною, у що вірить, якими принципами керується, 

як ставиться до ворогів і друзів, як долає перешкоди, будує стосунки з людьми, 

як використовує наявні ресурси, на які цінності орієнтується, як сприймає та 

інтерпретує живу природу, землю, як господарює, укладає контракти, дбає про 

екологію, декарбонізацію, ставиться до людей? У ході зустрічей із успішними 

людьми здобувач освіти отримує відповіді на ці питання та приймає імпонуючі 

патерни поведінки. При цьому дані зразки соціальних навичок суб’єктів 

підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі можна отримати 

шляхом читання літератури, книг про організаторів агровиробництва, 

господарників, лідерів трудових колективів у сільському господарстві. Можна 

вивчати їх біографії використовуючи інтернет-ресурси, переглядати 

відеофільми, документальні чи художні стрічки. Важливо тільки визначитися 

із референтним колом вибору. Тут ключову роль маяють зіграти лідери думки 

у колективах аграрних закладів освіти, ректор, декани факультетів, керівники 

підрозділів, завідувачі кафедр, актив студентського самоврядування, навіть 

батьки студентів. Для цього можна представити у методичних рекомендаціях 

перелік персоналій, біографії яких слід вивчати, коло героїв нашого часу, яких 

слід запрошувати на зустрічі зі студентами. Такий перелік розроблений нами, 

до нього увійшла ціла когорта яскравих особистостей з історії та сучасності. 

Так, Гесіод (VIII ст. до н.е.), античний автор праці «Труди і дні» у якій даються 

цікаві поради щодо ведення господарства, а сільськогосподарська праця 

визначається як запорука людського щастя і передумова добробуту. Гесіод 

звертає увагу на певні  дні, що у стародавні часи були єдино відомим 

своєрідним календарем для землеробства, який зумовлював порядок сільських 

робіт (Шинкарук, с. 44). У переліку біографій до опрацювання студентам 

пропонується постать  Марка Порція Катона (234-149 до н.е.) – відомий 

римський політик та державний діяч, теоретик і організатор 

сільськогосподарського виробництва на рабовласницьких віллах Риму і його 

провінцій (Машкін, с.199-203). Варто вивчати біографію і наслідувати у 
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кращому видатного українського підприємця-цукрозаводчика Симиренка 

Платона Федоровича (1821-1863). Саме Платон Симиренко 1843 р. ініціював 

заснування першого в Російській імперії парового пісочно-рафінадного 

цукрового заводу в Ташлику недалеко від Сміли. Згодом, 1847 р., постав ще 

більший паровий цукровий завод у м. Городище. Заводи Симиренка, на 

відміну від інших, першими почали використовувати вільнонайману працю. 

Крім того, Платон Симиренко піклувався про соціальні потреби робітників, 

забезпечував їх житлом, у якому використовувалося газове освітлення, 

будував навчальні заклади і училища для підвищення кваліфікації персоналу. 

За це люди довіряли і поважали свого господаря (Леонтович; 

Слабошпицький).  

Повчальним і заслуговуючим уваги є приклад мецената, цукрозаводчика 

Терещенка Миколи Артемовича (1819-1903), який зумів «піднятися» завдяки 

дару підприємця шляхом постачання продовольства російській армії у ході 

Кримської війни. Микола Артемович інтуїтивно «відчував» перспективу 

бізнесу після реформи 1861 року, і зосередив у своїх руках 10 цукрових 

заводів. Відзначився як меценат, будував дитячі садочки, притулки для бідних, 

зробив велику пожертву на будівництво Київського політехнічного інституту 

(Сопівник, с. 457). Прекрасним для наслідування майбутнім фахівцям є 

приклад великого господарника, організатора кооперативного руху, патріота, 

економіста і дослідника сільського господарства, міністра хліборобства 

проголошеної 30 червня 1941 р. Української Держави Євгена Васильовича 

Храпливого (1898-1949).  У 30-ті рр. XX ст., опрацьовує і впроваджує свій план 

розбудови сільськогосподарського виробництва в західноукраїнських селах. 

Співпрацюючи з українським  кооперативним рухом розбудовує нову систему 

агрономії, яка незважаючи на перешкоди польської влади, наближала 

культуру господарювання  українського села до високих стандартів життя і 

праці сіл Данії та Німеччини (Храпливий, с. 25).  

Унікальним прикладом у справі ведення органічного землеробства та 

екологічно чистого агровиробництва є Герой України Антонець Семен 
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Свиридорович. 2000 року Він став на чолі підприємства «Агроекологія» на 

Полтавщині і саме це підприємство одним із перших широко впроваджувало 

біологізацію землеробства. На даному підприємстві із 70-х років минулого 

століття навіть оранка відбувається без перевертання скиби не застосовуються 

гербіциди і мінеральні добрива. Пожива гранту компенсується шляхом 

внесенням органіки та вирощуванням сидеральних культур (гречки, вики, 

люцерни, еспарцету).  Господарство «Агроекологія» з 2006 р. є володарем 

міжнародного сертифікату «Біо» (Зірки першої …с. 16-24). 

Для студентів аграрних закладів вищої освіти цікавим і захоплюючим є 

приклад випускника Національного університету біоресурсів і 

природокористування України топ-менеджера транснаціональної 

агрокорпорації «АМАКО» в Україні, лауреата конкурсу «Людина року - 2009» 

Скоцика Віталя Євстафійовича (1972 р.н.). Він не одноразово навідувався 

власною персоною у заклади вищої освіти та зустрічався зі студентами. 

Віталій Євстафійович свого часу проходив навчання і стажування в 

університетах США, Англії, працював у в компанії  Natures Way Foods  у якій 

наш герой сформував у собі навички стратегічного управління,  формування 

команди. Віталій Скоцик на запитання «У чому полягає секрет успіху вашого 

бізнесу?» відповідав: «В основі нашої концепції роботи з клієнтами лежать 

справжні людські відносини. Багатьох своїх покупців я знаю особисто. Мені 

відомо, коли вони народились, які розваги їм подобаються тощо»  (Дивак; 

Гендиректор…). 

Для студентів аграрних закладів вищої освіти прекрасними прикладами 

є їх ректори. Так, Станіслав Миколайович Ніколаєнко – академік НАПН 

України, ректор Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, відомий державний і політичний діяч, 

народний депутат Верховної ради України кількох скликань, голова комітету 

Верховної Ради України з питань освіти і науки, у 2005-2007 рр. Міністр освіти 

і науки України при якому на 20 відсотків було збільшено видатки на галузь. 

Життєвий і трудовий шлях Станіслава Миколайовича переконує у тому, що 
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праця, патріотизм, господарність і фаховість дозволяють зробити людині 

кар’єру і послужити свої країні. Сьогодні Національний університету 

біоресурсів і природокористування України перетворивсь на провідний заклад 

вищої освіти, який входить у десятку рейтингу «Топ – 200» та у трійку кращих 

вишів м. Києва, де «куються кадри» для агропромислової галузі,  здійснюється 

підготовка фахівців за 150 бакалаврським і магістерським програмами 

(Енциклопедія сучасної України). 

Третя педагогічна умова – «стимулювання участі здобувачів аграрних 

закладів вищої освіти у різних формах перетворювальної активності 

(молодіжні проекти, господарські справи, студентське самоврядування)». 

Стимулом у Стародавній Греції називали палицю із загостреним 

наконечником, якою поганяли тварин. Пізніше слово «стимул» позначало 

засіб, за допомогою якого суб’єкт «А» намагається впливати на суб’єкта «В» 

у цілях зміни його поведінки відповідно до намірів ініціатора впливу. У 

педагогіці виокремлено навіть групу методів стимулювання соціально 

схвалюваної поведінки і діяльності, до якої відносять педагогічну вимогу, 

заохочення, схвалення, покарання, змагання, метод «природних наслідків» 

(Ж.Ж.Руссо) (Навчальні матеріали он-лайн). Стимулювання базується на 

методологічній основі біхевіоризму, як напряму психологічних досліджень, 

що протиставив вивчення поведінки людини аналізу її свідомості, почуттів, 

емоцій, переживань,  думок,  поглядів, переконань. Вважалось, що живі 

організми взаємодіючи із навколишнім середовищем піддаються впливу 

цілого ряду стимулів, які викликають певні реакції. Цей процес названо 

«кондиціонуванням» поведінки, коли зв’язується стимул із конкретною 

реакцією на нього (Баум). Ближчою до стимулювання участі студентів 

аграрних закладів вищої освіти у різних формах перетворювальної активності 

є теорія оперантного научіння Барреса Скіннера одного із представників 

біхевіористської школи та послідовника Дж.Б.Уотсона. Б.Скіннер на основі 

дослідження щурів сконструював і описав модель кондиціонування операнту. 

Дана модель фіксує стимул, який упливає на організм, якщо він реагує 
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бажаною поведінкою то застосовується ще один аналогічний стимул який 

підкріплює позитивну поведінку формуючи рефлекс, або стереотип, звичку 

(Соціальні науки). На основі цього у педагогіці застосовуються методи 

стимулювання і заохочення соціально-корисної поведінки вихованців. Методи 

стимулювання – це методи, які культивуються в освітній практиці для впливу 

на мотиваційну сферу підростаючої особистості та спрямовані на спонукання 

молоді до участі у різних формах активності.  

Студенти аграрних закладів вищої освіти є специфічною категорією 

молоді, яка за професійними вимогами працюватиме на підприємствах 

установах і організаціях безпосередньо пов’язаних із аграрним виробництвом, 

переробкою, транспортуванням, зберіганням, а почасти і реалізацією 

сільськогосподарської продукції. Уся діяльність, активність такої категорії 

фахівців стосуватиметься зміни фізичної дійсності, що залежить від міри 

розвитку практичного мислення. Воно базується на уявному оперуванні 

реальними матеріальними об’єктами. Робота майбутнього фахівця 

агропромислової галузі не є суто кабінетною. Це робота у полі, у процесі 

оранки, посівної, на тваринницькій фермі, робота з переробки м’яса, молодка 

зернової продукції. У наш час, у період глобальної екологічної кризи та 

загрози кліматичної катастрофи, – це, часто, робота спрямована на 

оптимізацію виробництва, зменшення ресурсних затрат та мінімізацію 

техногенного навантаження на довкілля, пошук шляхів декарбонізації усіх 

виробничих процесів і ланок у галузі. З огляду на це, стимулювання студентів 

до участі у колективних формах перетворювальної активності формуватиме 

практичне мислення майбутніх господарників. У ході реалізації різних 

прикладних задач передбачається кооперація зусиль із колегами, партнерами, 

добре продумана поведінка у конкурентному середовищі ринкових відноси. 

Окрім цього, знання соціальних і сільськогосподарських наук, які підлягають 

вивченню, мають прикладатися до життя, застосовуватися на практиці,  у 

професійній діяльності. У процесі участі у колективних формах 

перетворювальної активності, взаємодіючи з іншим учасниками процесу, 
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студенти відпрацьовуватимуть навички лідерства, командної роботи, 

емоційного інтелекту, тайм-менеджменту, тимбілдінгу, відповідальності, 

комунікації.  

Долучаючись до участі у молодіжних проектах студенти кооперують 

зусилля, інтегрують знання, застосовують їх на практиці, навчаються 

приймати рішення,  домовлятися, полагоджувати конфлікти. Відомо, що метод 

проектів описаний в 20-ті рр. XX ст. у США американським філософом, 

педагогом- інструменталістом Дж. Дьюї, та його учнем В. Х. Килпатріком. У 

руслі предмету нашого дослідження метод проектів доречний з огляду на те, 

що він дозволяє поєднати теоретичні знання і можливості практичного 

навчання, застосування знань у процесі реалізації задуму, розв'язування 

певних проблем реальної дійсності у спільній діяльності студентів (Метод 

проектів). Крім того, метод проектів дозволяє реалізувати водночас 

розвивальну та соціальну (адаптивну) функції, інтенсифікувати соціальні 

контакти, розширити діапазон соціальних ролей.  Німецький педагог 

А. Флітнер стверджує, що участь у проектах  дозволяє задіювати розум, серце 

і руки, коли самостійно добуті знання, переживаються із виробленням до них 

особистого ставлення та оцінкою результатів в отриманому продукті. 

Суттєвою перевагою проектів, враховуючи завдання нашого дослідження, є 

навички, що виробляються у процесі його реалізації, а саме: планування 

роботи, прогнозування кінцевого результату, використання 

міждисциплінарних знань, накопичення емпіричних даних, аргументації 

власної точки зору, прийняття рішення, налагодження соціальних контактів, 

взаємодії з партнерами, розподілу обов’язків, вирішення конфліктів, 

усвідомлення дедлайнів, представлення створеного продукту (Метод 

проектів). Робота над проектом реалізується в колективі, передбачає 

відносини відповідальної залежності (Макаренко, с.100-101) об’єднання у 

групи і все це формує соціальні навички, навички етичного спілкування, 

толерантного поводження із колегами. Як показує практика застосування 

методу проектів, студенти навчаються, насамперед, організовувати роботу і 
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розподіляти обов’язки, допомагати одне одному, критично оцінювати 

досягнуте, відповідати за свої дії перед колективом, проектною командою 

(Ісаєва).  

У контексті третьої педагогічної умови важливо також залучати 

студентів аграних закладів вищої освіти до колективної продуктивної праці. 

Колективна продуктивна праця – це один із видів активності студентів коли 

реалізується спільна діяльність спрямована на вироблення кінцевого 

матеріального продукту. Макаренко вважав, що праця потрібна не лише для 

реалізації трудового інстинкту, але й для того аби вихованці вчилися добре 

виконувати якусь конкретну роботу, підвищували свою виробничу 

кваліфікацію. Я не уявляю собі виховання молоді поза умовами виробництва 

(Макаренко, с. 242). 

Враховуючи зміст і специфіку професійної діяльності студентів 

аграрних закладів вищої освіти нас цікавитиме колективна продуктивна праця 

у ході якої виробляється сільськогосподарська продукція. Вирощування 

злакових, овочевих культур, садівництво і виноградарство, чи включення у 

роботу з переробки зерна, молока, м’яса, риби, – усе це ті види продуктивної 

праці, які відповідають змісту професійної діяльності майбутніх фахівців 

агропромислової галузі. Зміст цієї праці опосередковує стосунки між членами 

певного виробничого підрозділу, ланки, бригади, підрозділу зближує людей, 

робить контакти між ними тіснішими а соціальні стосунки інтенсивнішими. 

Опосередкування відносин змістом спільної сільськогосподарської 

продуктивної діяльності дає можливість студентам глибше зрозуміти контекст 

своєї професії, диференціюватися за ролями відповідно до тих оцінок, які 

формуються за результатами участі у спільній праці. Ті студенти, які 

виконують роботу якісно і кваліфіковано, а отже мають високі індекси 

продуктивності, займають чільне становище у структурі неформальних 

взаємин, можуть бути лідерами і діяти з позиції впливового і авторитетного 

члена виробничого підрозділу, задавати тон, згуртовувати людей, набувати 

досвіду організаторської роботи, вчитися вмотивовувати партнерів і 
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підлеглих, раціонально розпоряджатися часом, брати на себе відповідальність 

і насолоджуватися процесом і результатом участі у спільній діяльності 

спрямованій на вироблення кінцевого продукту з доданою вартістю. Дуже 

часто продуктивна праця оплачується  (наприклад виробництво меблів, 

свердлильних апаратів, фотоапаратів у колонії та комуні на чолі з 

А. Макернком) (Макаренко, с.). Заохочувати участь студентів у колективних 

формах продуктивної праці можна шляхом організації змагання, схвалення, 

матеріальної винагороди (оплати праці за вироблений продукт), використання 

у такій праці сучасних високотехнологічних засобів, сучасних зразків техніки, 

нових технологій. Включаючись у колективні форми продуктивної праці 

студенти аграрних закладів вищої освіти розуміють ціну праці, задовольняють 

свої потреби покладаючись на власні зусилля (іншими словами, беруть 

відповідальність на себе), стають ощадливими і прагматичними, 

підприємливими. В умовах сьогодення, коли в Україні на рівні професійної 

підготовки створено умови для розвитку дуальної освіти, стимуляція до участі 

у колективній продуктивній праці може реалізуватися шляхом вторинної 

зайнятості, роботи за фахом у вільний від занять час. У такий спосіб молода 

людина не тільки оволодіває професійними уміннями і навичками, а й формує 

здатності надпрофесійного характеру у ситуаціях максимально наближених до 

контексту професійної діяльності. Працюючи за фахом на підприємствах з 

виробництва, переробки, транспортування, зберігання сільськогосподарської 

продукції студенти аграрних закладів вищої освіти вступають у трудові 

відносини, комунікують, будують стосунки і, найважливіше, мають нагоду 

опановувати виробничу галузь на реально діючих, сучасних моделях, зразках 

найновішої техніки, агрегатів та апаратів, комп’ютерних систем, 

автоматизованих ліній, практикувати в командній роботі сучасні технології 

вирощування, переробки сільськогосподарської сировини.  

Стимулювання до участі у колективній, продуктивній 

сільськогосподарській праці може відбуватися на базі аграрних закладів вищої 

освіти, які мають свої виробничі потужності, навчально-дослідні 
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господарства, де відбувається не тільки практичне навчання, а й можливе 

працевлаштування за сумісництвом із отриманням індивідуального графіка 

навчання.  

Отже, колективна продуктивна праця створює умови за яких студент має 

змогу проявити свою активність, виробляти матеріальні блага і цінності, 

ставити цілі і завдання, кооперувати зусилля з колегами, налагоджувати 

співпрацю, спілкуватися, завойовувати своє місце в ієрархії групи, того чи 

іншого виробничого підрозділу, а через результат, продукт спільної діяльності 

обмінюватись енергіями із співробітниками, а також один із одним. Цінність 

колективної продуктивної праці полягає також у тому, що виконується значна 

кількість завдань і операцій чим передбачається диференціація ролей і поділ 

праці за нахилами і здібностями, рівнем знань і кваліфікації. Студенти, які 

включені у колективні види продуктивної сільськогосподарської праці 

вступають у відносини відповідальної залежності, оскільки вклад кожного 

визначає успіх спільної справи. І.Андрощук зазначає, що структура такої 

перетворювальної активності має подвійну природу: «…суб’єкт пізнає і 

перетворює себе не тільки у світі предметів, а й у світі людей, що є важливим 

чинником в процесі професійного становлення…» і створює сприятливе тло 

для формування соціальних навичок  (Андрощук, с. 6- 9) 

Залучення студентів аграрних закладів вищої освіти до робота в органах 

студентського самоврядування є прекрасною школою соціальних навичок, де 

студенти набувають досвіду організаторської роботи, засвоюють діловий 

етикет, розвивають лідерські здатності, комунікативні якості, уміння 

працювати в команді, планувати роботу, розподіляти обов’язки, управляти 

ресурсами. У той же час, стимулювання участі студентів у діяльності 

студентських рад, парламентів, організацій забезпечує їх долучення до 

процесу розробки, прийняття і втілення управлінських рішень, що стосуються 

життєдіяльності аграрного закладу вищої освіти. Студенти стають 

співпричетними у справі розвитку університету, впливають на якість надання 

освітніх послуг, розпоряджаються фінансовими ресурсами виділеними на 
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організацію молодіжних проектів, організовують своє дозвілля, оздоровлення, 

побут та харчування, захищають права та інтереси студентів, делегують своїх 

представників до робочих, консультативно-дорадчих органів, вносять 

пропозиції щодо змісту освіти, розвитку матеріальної бази, погоджують 

питання відрахування, переведення студентів, призначення ректора, декана 

його заступників (Закон України «Про вищу освіту»). Беручи участь у 

діяльності самоврядних органів студенти набуваю соціальної суб’єктності і 

відповідно накопичують досвід соціальної поведінки розвиваючи 

надпрофесійні навички успіху. Широта охоплення роботою в органах 

самоврядування є значною, і це випливає з нормативно-правової бази, яка 

регламентує діяльність громадського самоврядування аграрних закладів вищої 

освіти. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу 

(Закон України «Про вищу освіту»). У процесі роботи органів студентського 

самоврядування студенти розвивають свою культуру ділового спілкування 

беруть участь у засіданнях вчених рад, комісій університету, працюють в 

оргкомітетах різних заходів, долучаються до ділових зустрічей, виступають на 

семінарах, колегіях, дебатах, різного роду публічних масових заходах. 

Таким чином,  у нашому дослідженні, під педагогічними умовами 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти ми 

розумітимемо комплекс об’єктивних обставин, можливостей змісту, форм, 

методів, прийомів, організаційних засад від яких залежить результативність 

освітнього ефективність розв’язання педагогічних завдань щодо формування 

соціальних навичок майбутніх фахівців агропромислової галузі. 

Виділено три педагогічні умови, а саме:  1) забезпечення готовності 

суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти; 2) передача студентам знань про соціальні 

навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів підприємницької діяльності 

в агропромисловому комплексі; 3) стимулювання участі студентів аграрних 

закладів вищої освіти у колективних формах перетворювальної активності. 
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Висновки до другого розділу 

 

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти свідчить, що основним її 

шляхами є: 1) під час викладання освітніх компонентів, які за своїм змістом є 

найбільш сприятливими для формування соціальних навичок (українська 

мова,  іноземна мова, історія України, філософія, вибіркові освітні компоненти 

такі як лідорологія, крос-культурна комунікація та ін.); 2) під час 

різноманітних практик і стажувань (навчальних, виробничих, мовних); 3) у 

процесі залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи і 

представлення результатів такої роботи (наукові конференції, семінари, 

конкурси наукових робіт, олімпіади, захисти курсових, бакалаврських, 

магістерських робіт, наукові проекти); 4) участь студентів у мовних клубах, 

гуртках, Центрах мовної підготовки; 5) залучення студентської молоді до 

участі в роботі студентського самоврядування, громадських організацій; 

6) шляхом застосування інтерактивних технологій форм і методів викладання 

(тренінги, майстер класи, кейс технологія, ігрові технології, Scrum та ін.); 

7) засобами позааудиторної роботи (кураторські години, клуби за інтересами, 

гуртки, студії); 8) участю у різноманітних проектах (наукових, соціальних, 

бізнес проектах).  

В результати застосуванні методу експертної оцінки нами проведено 

відбір педагогічних умов формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти, та отримано три педагогічні умови з найвищим 

ранговим номером, а саме:  1) забезпечення готовності суб’єктів освітнього 

процесу до формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти; 2) передача студентам знань про соціальні навички на прикладі 

успішних фахівців, суб’єктів підприємницької діяльності в агропромисловому 

комплексі; 3) стимулювання участі студентів аграрних закладів вищої освіти у 

колективних формах перетворювальної активності (проекти, продуктивна 

праця, робота в органах студентського самоврядування). 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

 

3.1. Методика діагностики соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти 

 

Експериментальна робота щодо формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти включає проведення трьох етапів 

педагогічного експерименту, зокрема констатувальний (квітень-червень 2020 

р.), формувальний (вересень 2020 – квітень 2021 р.) та контрольний (квітень-

вересень 2021 р.). Базою для проведення експерименту були такі заклади: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(НУБіП України), Таврійський державний агротехнологіний університет імені 

Дмитра Моторного, Полтавська державна аграрна академія, Харківський 

державний біотехнологічний університет. 

Обсяг репрезентативної вибірки (на рівні 95% достовірності) визначений 

відповідно до таблиці Паніотто, в якій подано розрахунок об’єму 

репрезентативної вибірки з допуском 5% помилки. Відповідно до дано таблиці 

при генеральній сукупності від 10000 до 100000 осіб і більше вибірка повинна 

становити не менше 385 осіб. Враховуючи, що експериментальна робота 

проводилася у чотирьох закладах аграрної вищої освіти, та роботу в межах 

студентських академічних груп вибірка для проведення експерименту склала 

392 особи.  

Констатувальний експеримент передбачав кілька етапів, зокрема підготовчий 

(обґрунтовано критерії та показники сформованості соціальних навичок 

студентів аграрних ЗВО, виокремлено методи та методики діагностики м’яких 

навичок, розраховано репрезентативну вибірку, уточнено програму 

експерименту); основний/діагностичний (проведення первинного 

діагностичного зрізу); підсумковий (аналіз, узагальнення результатів 
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діагностичного зрізу; поділ вибірки та контрольну та експериментальну 

групу).  

На етапі підготовки до проведення констатувального етапу експерименту було 

проаналізовано критерії та показники, які виділяються дослідниками задля 

визначення рівнів сформованості навичок, а також враховано специфіку та 

обґрунтування кластеру соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти (див. параграфи 1.2 та 1.3). 

У науково-довідковій літературі критерій трактується як мірило або ознака для 

визначення або класифікації предмету пізнання;  засіб оцінки сформованості 

особистісних утворень; якісна характеристика об’єкту дослідження (Бусел, 

2005); ті якості явища, що відображають його суттєві характеристики, а тому 

підлягають оцінці (Курило, 1999). Для виокремлення критеріїв, як мірила 

предмету пізнання, в педагогічних дослідженнях, як правило враховують: 

структуру особистості, вимоги до діяльності майбутнього фахівця, 

психологічні законами розвитку і становлення особистості та ін. 

Поняття «показник» тлумачиться як кількісна характеристика явищ, які дають 

змогу зробити висновок про їхній стан у динаміці (Улятовская, 1998).  

Савченко С. визначає критерій як ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, 

визначення чогось; судження, оцінки якогось явища, а показник – ступінь 

прояву, за яким можна судити про її сформованість і розвиток (Савченко, 

2004). 

Аналіз наукових джерел (Лузан & Сопівник & Виговська, 2016; Сопівник, 

2006; Сопівник, 2014), вивчення досвіду формування соціальних навичок у 

студентів, а також обґрунтована структура відповідних навичок (когнітивний 

компонент – знання про соціальні навички; емотивний компонент –  потреба 

в застосуванні соціальних навичок, у високих досягненнях та емоційно-

позитивне, ціннісне ставлення до плідної соціальної взаємодії; конативний 

компонент – готовність до виконавських дій з реалізації потенціалу 

соціальних навичок та відповідну перетворювальну активність у соціальному 

і природному середовищі), обумовили виокремлення  таких критеріїв 



136 
 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти як 

когнітивно-гностичний, емоційно-ціннісний, мотиваційно-поведінковий 

(див. Табл. 3.1.1). 

Таблиця 3.1.1 

Критерії та показники сформованості соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти 

 Критерії Показники 

 Когнітивно-гностичний 

 

-  

знання про комунікацію  

знання про лідерство та командо 

утворення 

усвідомлення значення соціальних 

навичок для професійного зростання і 

саморозвитку  

знання із біоетики та декарбонізації 

господарювання 

 Емоційно-ціннісний вміння керувати власними емоціями  

емпатійність 

ціннісні орієнтації  (спрямованість: 

соціальна або егоїстична)  

ставлення до живої природи 

 Мотиваційно-

поведінковий 

стресостійкість  

вмотивованість до саморозвитку 

управлінські здатності, в тому числі 

працювати в команді 

екологобезпечна поведінка 

Когнітивно-гностичний критерій характеризує система знань (соціо-

гуманітарних, екологічних, професійних, управлінських та ін.), пізнавальний 

інтерес, професійні інтереси, уміння застосовувати знання на практиці, 

креативість, прагнення до пізнання нового,  

У нашому дослідженні когнітивно-гностичний критерій включає:  знання про 

комунікацію, лідерство та біоетику; усвідомлення значення соціальних 

навичок для професійного зростання і саморозвитку) 

Емоційно-ціннісний – емоційна стійкість, почуття відповідальності, 

цінності, ціннісні орієнтації,  ідеали, ставлення (до себе, оточуючих, 

саморозвитку, праці), емпатія, управління своїми емоціями, емоційний 

інтелект. 
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Показниками емоційно-ціннісного критерію визначено: вміння керувати 

власними емоціями, емпатійність, ціннісні орієнтації,  ставлення до живої 

природи. 

Мотиваційно-поведінковий критерій характеризує система потреб, 

мотивів, дій, вчинків особистості. Основними показниками даного критерію 

є:  стресостійкість, вмотивованість до саморозвитку, екологобезпечна 

поведінка, управлінські здатності, в тому числі працювати в команді. 

Взаємопов’язана сукупність критеріїв і показників дають можливість 

виокремити характеристики, які відображають зміст рівнів сформованості 

соціальних навичок, зокрема високого, середнього та низького (див. Табл. 

3.1.2).  

Таблиця 3.1.2 

Рівні сформованості соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти 

 Рівні Характеристика 

1. Високий 

 

Ґрунтовні і міцні знання про комунікацію, лідерство, 

командоутворення, біоетику та декарбонізацію 

господарювання; усвідомлення значення соціальних 

навичок для професійного зростання і саморозвитку; 

яскраво виражена соціальна спрямованість; 

розвинена здатність розуміти потреби, почуття, 

психічні стани інших людей; розвинена здатність 

керувати власними емоціями; бережливе ставлення до 

оточуючого навколишнього середовища, в тому числі 

живої природи; розвинені управлінські навички, 

здатність працювати в команді безконфліктно і 

злагоджено на досягнення результату; висока 

мотивація до саморозвитку; висока здатність 

адекватно діяти  в умовах стресових ситуацій; 

здатність здійснювати життєдіяльність на засадах 

сталого розвитку, турбуючись про відновлення та 

покращення екологічної ситуації   

2. Середній Володіє основними поняттями та знаннями щодо 

комунікації, лідерства, командоутворення, біоетики 

та декарбонізації господарювання; недостатнє 

усвідомлення значення соціальних навичок для 

професійного зростання і саморозвитку; переважання  
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соціальної спрямованості особистості над 

егоїстичною; частково розвинена здатність розуміти 

потреби, почуття, психічні стани інших людей; 

здатність керувати власними емоціями проявляється 

тільки в окремих ситуаціях; індиферентне ставлення 

до оточуючого навколишнього середовища, в тому 

числі живої природи; сформовані окремі управлінські 

навички, ситуативна здатність працювати в команді 

безконфліктно і злагоджено; не висока позитивна 

мотивація до саморозвитку; ситуативна здатність 

адекватно діяти в умовах стресових ситуацій; 

недостатня здатність здійснювати життєдіяльність на 

засадах сталого розвитку 

3. Низький Фрагментарні знання про комунікацію, лідерство, 

командоутворення, біоетику та декарбонізацію 

господарювання; відсутнє розуміння та усвідомлення 

значення соціальних навичок для професійного 

зростання і саморозвитку; яскраво виражена 

егоїстична спрямованість особистості; недостатньо 

розвинена здатність розуміти потреби, почуття, 

психічні стани інших людей; не розвинена здатність 

керувати власними емоціями; споживацьке ставлення 

до оточуючого навколишнього середовища, в тому 

числі живої природи; управлінські навички не 

розвинені, важко працювати в команді на досягнення 

результату; невмотивованість до саморозвитку; 

нездатність адекватно діяти в умовах стресових 

ситуацій; не здатність здійснювати життєдіяльність 

на засадах сталого розвитку 

 

За визначеними критеріями і показниками на констатувальному етапі 

експерименту було проведено початковий діагностичний зріз. Із метою 

діагностики рівні сформованості соціальних навичок було застосовано ряд 

методик, зокрема: експертна оцінка; самооцінка; авторська методика 

діагностики соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти; 

методики сформованості окремих соціальних навичок (методика «КОС», 

«Методика визначення домінуючої гуманістичної (соціоцентричної) чи 

егоїстичної спрямованості», «Ціннісні орієнтації» (Рокіча), «Методика 

Емпатія» (Мегребян, Епштейн), «Стресостійкість» (А.Я.Кібанова). 
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Експертна оцінка проводилася із залученням експертів (21 особа), в ролі яких 

виступили куратори академічних груп. Експертам було запропоновано 

оцінити рівні сформованості соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти за визначеними показниками (див. Додаток В). Кожного студента 

експерт оцінював у відповідному бланку експертної оцінки за трьох бальною 

шкалою (від 0 до 2 балів за кожним показником). Результати експертної оцінки 

подані у таблиці 3.1.3. 

Таблиця 3.1.3. 

Результати експертної оцінки рівнів сформованості соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти 

№ Показник Рівні 

Високий  

(2 бали) 

Середній 

(1 бал) 

Низький 

(0 балів) 

осіб % осіб % осіб % 

1 Знання про комунікацію  87 22,19 204 52,04 101 25,77 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 
79 20,15 130 33,16 183 46,68 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  

146 37,24 124 31,63 122 31,12 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 

111 28,32 114 29,08 167 42,6 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  
35 8,93 309 78,83 48 12,25 

6 Емпатійність 66 16,84 253 64,54 73 18,62 

7 Ціннісні орієнтації  

(спрямованість: соціальна або 

егоїстична)  

102 26,02 121 30,87 169 43,11 

8 Ставлення до живої природи 143 36,48 214 54,59 35 8,93 

9 Стресостійкість  28 7,14 136 34,69 228 58,16 

10 Вмотивованість до 

саморозвитку 
165 42,09 160 40,82 67 17,09 

11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 

45 11,48 255 65,05 92 23,47 

12 Екологобезпечна поведінка 104 26,53 183 46,68 105 26,79 
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З метою діагностики сформованості соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти було застосовано й метод самооцінки. Здобувачам вищої 

освіти було запропоновано оцінити сформованість соціальних навичок 

відповідно до розроблених показників за трьох бальною шкалою (від 0 до 2). 

Результати самооцінки сформованості соціальних навичок студентами подано 

в таблиці 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4. 

Результати самооцінки сформованості соціальних навичок студентами 

аграрних закладів вищої освіти 

№ Показник Рівні 

Високий  

(2 бали) 

Середній 

(1 бал) 

Низький 

(0 балів) 

осіб % осіб % осіб % 

1 Знання про комунікацію  40 10,2 235 59,95 117 29,85 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 156 39,8 

 

212 

54,08 

 24 6,12 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  112 28,57 

 

 

 

253 

64,54 

 

27 6,89 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 53 13,52 

 

203 

51,79 

 

136 34,69 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  192 48,98 

 

176 

44,9 

 24 6,12 

6 Емпатійність 248 63,27 136 34,69 8 2,04 

7 Ціннісні орієнтації  

(спрямованість: соціальна або 

егоїстична)  139 35,46 

 

 

232 

59,18 

 

21 5,36 

8 Ставлення до живої природи 283 72,19 104 26,53 5 1,28 

9 Стресостійкість  136 34,69 216 55,1 40 10,21 

10 Вмотивованість до 

саморозвитку 160 40,82 

 

219 

55,87 

 13 3,31 

11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 160 40,82 

 

216 

55,10 

 

16 4,08 

12 Екологобезпечна поведінка 144 36,74 224 57,14 24 6,12 

Результати самооцінки, подані у таблиці 3.1.4 свідчать, що студенти аграрних 

закладів вищої освіти найнижче оцінюють такі складові соціальних навичок 



141 
 

як: знання із біоетики (34,69% низький рівень); знання про комунікацію 

(29,85% низький рівень); стресостійкість (10,21% низький рівень). У той же 

час найбільший відсоток здобувачів із високим рівнем сформованості окремих 

складових соціальних навичок, відповідно до самооцінки, належить 

ставленню до живою природи (72,19%), емпатійність (63,27%), вміння 

керувати власними емоціями (48,98%).   

Авторська методика діагностики сформованості соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти (див. Додаток Г) передбачала анкетування, в 

ході якого здобувачі відповідали на 12 запитань (закритих) анкети, кожне із 

яких відповідає виокремленим показникам. Відповідь на кожне запитання 

оцінювалася за 3-бальною шкалою (від 0 до 2) (Див. Табл. 3.1.5).  

Таблиця 3.1.5. 

Результати сформованості соціальних навичок студентами аграрних 

закладів вищої освіти за авторською методикою 

№ Показник Рівні 

Високий  

(2 бали) 

Середній 

(1 бал) 

Низький 

(0 балів) 

осіб % осіб % осіб % 

1 Знання про комунікацію  79 20,15 231 58,93 82 20,92 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 
83 21,17 111 28,32 198 50,51 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  

167 42,6 73 18,62 152 38,78 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 99 25,26 141 

35,96 

152 38,78 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  27 6,89 329 

83,93 

36 9,18 

6 Емпатійність 71 18,11 257 65,56 64 16,33 

7 Ціннісні орієнтації  

(спрямованість: соціальна або 

егоїстична)  120 

30,61 

99 

25,26 

173 44,13 

8 Ставлення до живої природи 131 33,42 237 60,46 24 6,12 

9 Стресостійкість  32 8,16 121 30,87 239 60,97 
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10 Вмотивованість до 

саморозвитку 
151 38,52 188 47,96 53 13,52 

11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 

39 9,95 268 68,37 85 21,68 

12 Екологобезпечна поведінка 99 25,25 205 52,3 88 22,45 

Про знання з комунікації свідчить відповідь здобувачів на запитання «Що на 

Вашу думку найповніше підпадає під поняття «спілкування»? (див. рис. 3.1.1). 

 

Рис. 3.1.1. Відповіді здобувачів на запитання «Що на Вашу думку 

найповніше підпадає під поняття «спілкування»? 

 

Про знання здобувачів із питань лідерства та командо утворення свідчать 

відповіді на запитання щодо сутності теорії «Сервант-лідерства». Кожен 

п’ятий  здобувач (21,17%) вірно вважають, що  відповідно до згаданої теорії 

(«Сервант-лідерства») лідер – це слуга. 
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письмо
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спілкування, інтерпретація
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Рис. 3.1.2. Відповіді здобувачів на запитання щодо сутності теорії 

«Сервант-лідерства» 

 

Відповіді здобувачів на запитання «Що на Вашу думку, потрібно для 

досягнення успіху у Вашій професійній діяльності, окрім професійних знань?» 

свідчать про усвідомлення ними значення соціальних навичок для 

професійного зростання і саморозвитку. Приємним є те, що майже 42,6% 

студентів вважають, що для досягнення успіху необхідно формувати у собі 

здатність працювати в команді і саморозвиватись, а 38,78% респондентів 

відзначили, що для успіху необхідно мати впливових родичів та застосовувати 

принцип «мета – виправдовує засоби» (див. рис. 3.1.3). 

 

Рис. 3.1.3. Відповіді здобувачів на запитання «Що на Вашу думку, 

потрібно для досягнення успіху у Вашій професійній діяльності, окрім 

професійних знань? 

 

Про знання із біоетики та декарбонізації господарювання свідчать відповіді 

здобувачів на запитання щодо основних забруднювачів повітря CO2 в процесі 

ведення сільського господарства. Тільки чверть студентів дали правильну 

відповідь, про те, що основним забруднювачем повітря є продукти 

життєдіяльності тварин на фермах (інтестинальна ферментація). На другому 

місці за ступенем забруднення повітря в аграрному секторі є гниття харчових 

43%

18%

39%

у %

Здатність працювати в команді 

Наполегливо працювати 

Мати впливових родичів 
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відходів (35% ) і тільки на третьому місці – застосування як органічних, так  і 

неорганічних добрив (38%) (див. рис. 3.1.4).  

 

Рис. 3.1.4. Відповіді здобувачів на запитання щодо декарбонізації 

 

Про вміння керувати власними емоціями свідчить поведінка людини в 

стресових ситуаціях. Результати опитування свідчать, що тільки близько 7% 

студентів можна вважати стресостійкими, більше 84% – діють в залежності від 

ситуації, і більше 8% – не стримують власних емоцій (див. Рис. 3.1.5). 

 

Рис. 3.1.5. Відповіді здобувачів на запитання 

«Як Ви поступаєте у ситуації, коли Вас сильно роздратують»? 
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стримуючи емоцій
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Приємним є те, що низький рівень емпатійності виявлено тільки у 16,33% 

респондентів, які не переймаються співчуттям до оточуючих і вважають, що 

кожен сам повинен шукати шляхи подолання свої труднощів  (див. рис.3.1.6). 

 

Рис. 3.1.6. Відповіді здобувачів на запитання  

«Як Ви ставитеся до проблем інших людей?» 

 

Відповіді респондентів на запитання про те, що є для них важливим, свідчить 

про ціннісні орієнтацію сучасної студентської молоді та їх спрямованість 

(соціальну або егоїстичну). Результати опитування свідчать, що близько 44% 

мають чітко виражену егоїстичну спрямованість, а 30% переважаючу, 

виражену соціальну спрямованість (див. рис. 3.1.7).  

 

Рис. 3.1.7. Відповіді здобувачів на запитання  
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«Що для Вас із переліченого є важливим? 

Позитивним є те, що переважна більшість (більше 93%) студентів аграрних 

закладів вищої освіти переймаються екологічними проблемами, і тільки 6,1% 

респондентів відзначили у процесі первинної діагностики, що екологічні 

питання їх не турбують (див. Рис. 3.1.8) 

 

Рис. 3.1.8. Відповіді здобувачів на запитання 

«Чи турбують Вас екологічні проблеми»? 

 

Високий рівень стресостійкості виявлено тільки у 8,16% студентів  (див. Рис. 

3.1.9). 

 

Рис. 3.1.9. Відповіді здобувачів на запитання 

«Чи легко Вас вивести із себе»? 
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Сучасна студентська молодь, яка належить до покоління Z, об’єктивно має 

сформовану потребу до саморозвитку. На етапі первинної діагностики 

встановлено, що 38,52%  респондентів є вмотивованими до саморозвитку; 

47,96% - частково вмотивовані і тільки 13,52% – не вмотивованими (див. Рис. 

3.1.10).   

 

Рис. 3.1.10. Відповіді здобувачів на запитання «Чи займаєтеся Ви 

саморозвитком»? 

Відповіді респондентів на 11 запитання анкети свідчать, що тільки кожен 

десятий (9,95%) готові до командної роботи і  розуміють, що при вирішенні 

складних задач важливо заручитися підтримкою фахівців (див. рис.3.1.11). 

 

Рис. 3.1.11. Відповіді здобувачів на запитання «Як Вам легше виконувати 

складне завдання»? 
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Одним із важливих показників екологобезпечної поведінки, яка не потребує 

спеціальної підготовки і фінансових затрат є навичка сортувати побутове 

сміття. Діагностичний зріз засвідчив, що тільки 25,5% респондентів 

засвідчили, що практикують сортування сміття, а 22,4% – не роблять цього 

ніколи (див. Рис. 3.1.12).  

 

Рис. 3.1.12. Відповіді здобувачів на запитання «Чи практикуєте Ви 

сортування сміття»? 

 

Рівні сформованості у студентів комунікативних та організаційних здатностей 

визначали за допомогою методики КОС-2. Результати дослідження подані у 

таблиці 3.1.13.  

Таблиця 3.1.13. 

Рівні сформованості у студентів комунікативних та організаційних 

здатностей, у % 

Рівень Дуже 

низький 

Низький Середній Високий Дуже 

високий 

Комунікативних 

здатностей 16 35 259 51 31 

у % 4,081633 8,928571 66,07143 13,0102 7,908163 

Організаційних  

здатностей 27 47 278 24 16 

у % 6,887755 11,9898 70,91837 6,122449 4,081633 
 

За методикою А. Меграбяна, Н. Эпштейна визначали ступінь вираженості 

емпатії. Результати подані у Таблиці 3.1.14.  
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Таблиця 3.1.14. 

Ступінь вираженості емпатії студентів аграрних ЗВО, у % 

Стіни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Студенти 16 20 39 56 79 82 43 35 15 7 

У % 4,08 5,1 9,95 14,29 20,15 20,92 10,97 8,93 3,83 1,78 

Результати, подані у таблиці 3.1.14 свідчать, що ступінь вираження емпатії у 

більшості  студентів аграрних ЗВО проявляється на середньому рівні.  

Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді вивчали за допомогою 

методики Рокіча. Результати ранжування подані у таблиці 3.1.15. 

Таблиця 3.1.15. 

Результати ранжування термінальних цінностей студентами аграрних 

 Термінальні цінності Ранг 

1 Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість 

життя ) 10 

2 Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що 

досягаються завдяки життєвому досвіду) 5 

3 Здоров’я (фізичне і психічне)  1 

4 Цікава робота 9 

5 Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в 

природі і в мистецтві) 15 

6 Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною) 3 

7 Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

проблем) 8 

8 Наявність хороших і вірних друзів 4 

9 Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, колег) 12 

10 Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелекту) 11 

11 Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей) 6 

12 Розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення) 7 

13 Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) 16 

14 Щасливе сімейне життя 2 

15 Щастя інших  14 

16 Творчість (можливість займатися творчістю) 17 

17 Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) 13 
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18 Задоволення (приємне, необтяжливе проведення часу, 

відсутність обов’язків, розваги) 18 

Результати ранжування, подані у таблиці 3.1.15 свідчать, що найбільш 

важливими термінальними цінностями (три перших у проранжованому 

переліку) є такі як: здоров’я, щасливе сімейне життя, любов. Це й не дивно, 

оскільки в період пандемії усвідомлюється цінність здоров’я, сім’ї, почуттів 

як базових цінностей для людини.  У той час як найменш важливими (три 

останні у проранжованому переліку) є такі термінальні цінності як: 

задоволення, творчість, свобода. Результати ранжування інструментальних 

цінностей подано у таблиці 3.1.16.  

Таблиця 3.1.16 

Результати ранжування інструментальних цінностей студентами 

Інструментальні цінності Ранг 

1 Акуратність (охайність, вміння тримати в порядку речі, чіткість 

у веденні справ) 18 

2 Вихованість (гарні манери, вміння вести себе відповідно до 

норм культури поведінки) 7 

3 Високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання) 16 

4 Життєрадісність (оптимізм, почуття гумору) 1 

5 Старанність (дисциплінованість) 2 

6 Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 15 

7 Непримиренність до недоліків у собі та інших 4 

8 Освіченість (широта знань, високий культурний рівень) 8 

9 Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє 

слово) 9 

10 Раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати 

обдумані, раціональні рішення) 11 

11 Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 3 

12 Сміливість у відстоюванні своєї думки 10 

13 Чуйність (дбайливість) 12 

14 Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим 

їхні помилки та омани) 13 

15 Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї) 14 

16 Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 6 

17 Чесність (правдивість, щирість) 17 

18 Ефективність у справах (працелюбність, продуктивність в 

роботі) 5 
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Серед інструментальних цінностей для студентів аграрних ЗВО найбільш 

важливими є: життєрадісність, старанність, самоконтроль. До найменш 

важливих інструментальних цінностей для студентів відносяться: акуратність, 

чесність, високі запити. 

Рівень стресостійкості студентів визначали за методикою А.Я.Кібанова. 

Результати подані у Таблиці 3.1.17.  

Таблиця 3.1.17 

Результати рівнів стресостійкості студентів, у % 

Рівень 

стресостійкості 

Високий Середній Низький Всього 

Осіб 29 143 220 392 

у % 7,4 36,48 56,12 100 

Результати, подані у таблиці 3.1.17 свідчать, що рівень стресостійкості у 

більшості студентів знаходиться на низькому рівні (56%), більше 36% 

студентів характеризуються середнім рівнем, і тільки у 7,4% –  високим рівнем 

здатності протистояти стресам.  

Наступним етапом констатувального експерименту є порівняння результатів 

сформованості окремих м’яких навичок (стресостійкість, емпатія, 

комунікативні здатності) студентів аграрних ЗВО за різними методиками (див. 

Табл. 3.1.18).   

Таблиця 3.1.18 

Результати діагностики окремих соціальних навичок студентів за 

окремими методиками, у % 

Соціальні 

навички 

Рівні 

Високий Середній Низький 

С ٭ Е٭ А٭ М٭ С Е А М С Е А М 

Комунікативність 10 22 20 21 60 52 59 66 30 26 21 13 

Емпатія 63 17 18 14 35 64 66 67 2 19 16 19 

Стресостійкість 35 7 8 7 55 35 31 36 10 58 61 56 

 – де, С – самооцінка; Е – Експертна оцінка; А – авторська методика; М٭

методика діагностики окремої соціальної навички (наприклад, діагностика 

стресостійкості за методикою А.Я.Кібанова). 
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Результати, подані у таблиці 3.1.18 свідчать, що значущими є відмінності у 

рівнях сформованості соціальних навичок за самооцінкою, причому студенти 

оцінюють вище свій рівень сформованості за такими навичками як 

стресостійкість та емпатія, у той же час як занижують свої здатності до 

комунікації. Ці результати свідчать, на нашу думку, що студентська молодь 

аграрних ЗВО має потребу розвивати у собі навички ефективної комунікації.    

Зважаючи на результати подані у таблиці 3.1.18, розраховано середнє значення 

рівнів сформованості соціальних навичок студентів аграрних ЗВО (див. Табл 

3.1.19)  

Таблиця 3.1.19 

Результати сформованості соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти на констатувальному етапі експерименту 

№ Показник Рівні 

Високий  

 

Середній 

 

Низький 

 

осіб % осіб % осіб % 

1 Знання про комунікацію  83 21,18 218 55,61 91 23,21 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 
81 20,66 121 30,87 190 48,47 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  

156 39,79 99 25,26 137 34,95 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 

105 26,79 128 32,65 159 40,56 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  
31 7,91 319 81,38 42 10,71 

6 Емпатійність 68 17,35 256 65,3 68 17,35 

7 Ціннісні орієнтації  

(спрямованість: соціальна або 

егоїстична)  

111 28,32 110 28,06 171 43,62 

8 Ставлення до живої природи 137 34,95 226 57,65 29 7,4 

9 Стресостійкість  30 7,65 129 32,91 233 59,44 

10 Вмотивованість до 

саморозвитку 
158 40,31 174 44,38 60 15,31 
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11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 

42 10,71 262 66,84 88 22,45 

12 Екологобезпечна поведінка 101 25,76 195 49,75 96 24,49 

Аналіз результатів, поданих у таблиці 3.1.19 свідчить про те, що найбільший 

відсоток студентів  із високим рівнем сформованості зафіксовано за такими 

соціальними навичками як: вмотивованість до саморозвитку (40,31%); 

усвідомлення значення соціальних навичок для професійного зростання і 

саморозвитку (39,79%); ставлення до живої природи (34,95%). У той же час 

найбільший відсоток студентів  із низьким рівнем сформованості зафіксовано 

за такими соціальними навичками: стресостійкість (59,44%); знання про 

лідерство та командо утворення (48,47%); переважаюча егоїстична 

спрямованість (43,62%). 

На наступному етапі дослідної роботи нами було узагальнено результати 

діагностики та визначено рівні розвитку соціальних навичок студентів 

аграрних ЗВО в розрізі виокремлених критеріїв (див. Додаток Д). 

Встановлено, що студентів із високим рівнем сформованості соціальних 

навичок за когнітивно-гностичним критерієм 27,1%, із середнім рівнем – 

36,15; із низьким – 36,8% (див. Рис. 3.1.13). 
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Рис. 3.1.13. Сформованість соціальних навичок студентів 

за когнітивно-гностичним критерієм, у % 

  

Діагностовано, що студентів із високим рівнем сформованості соціальних 

навичок за емоційно-ціннісним критерієм 22,13%, із середнім рівнем – 58,1; із 

низьким – 19,77% (див. Рис. 3.1.14). 

 

Рис. 3.1.14. Сформованість соціальних навичок студентів 

за емоційно-ціннісним критерієм, у % 

Студентів із високим рівнем сформованості соціальних навичок за 

мотиваційно-поведінковим критерієм 21,11%, із середнім рівнем – 48,47; із 

низьким – 30,42% (див. Рис. 3.1.15). 
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Рис. 3.1.15. Сформованість соціальних навичок студентів 

за мотиваційно-поведінковим критерієм, у % 

 

Результати діагностики, подані на рисунках 3.1.13-3.1.15, свідчать, що 

найменший відсоток студентів із високим рівнем сформованості соціальних 

навичок констатуємо за мотиваційно-поведінковим критерієм (21,11%, проти 

22,13% за емоційно-ціннісним та 27,1% когнітивно-гностичним критеріями). 

Найбільший відсоток студентів із середнім рівнем сформованості соціальних 

навичок за емоційно-ціннісним критерієм (58,1%, проти 48,47% за 

мотиваційно-поведінковим та 36,1% за когнітивно-гностичним критеріями). 

Значний відсоток студентів із низьким рівнем сформованості соціальних 

навичок фіксуємо за когнітивно-гностичним та мотиваційно-поведінковим 

критерієм (відповідно 36,8% та 30,42%, проти 19,77% за емоційно-ціннісним), 

що свідчить про необхідність зосередити вплив на когнітивну та поведінкову 

сферу особистості в процесі формувального етапу експерименту.   

 Узагальнені результати рівнів сформованості соціальних навичок студентів 

аграрних ЗВО подано на Рисунку 3.1.16. 
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Рис. 3.1.16. Рівні сформованості соціальних навичок студентів на 

констатувальному етапі експерименту, у % 

Отже, студентів аграрних ЗВО із високим рівнем сформованості соціальних 

навичок – 23,45%; із середнім – 47,55%; із низьким – 29%.  

Заключним етапом констатувального експерименту був поділ вибірки (392 

особи) на контрольну та експериментальну групу. Оскільки до первинного 

діагностичного зрізу було залучено студентів чотирьох аграрних закладів 

вищої освіти, тому здобувачі 2 ЗВО розподілено до контрольної групи 

(Полтавська державна аграрна академія, Харківський державний 

біотехнологічний університет), а 2 до експериментальної групи (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), 

Таврійський державний агротехнологіний університет імені Дмитра 

Моторного) (див. Табл. 3.1.20).   

Таблиця 3.1.20 

Розподіл респондентів на контрольну і експериментальну групу 

№ Аграрні ЗВО Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

1 Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

127 - 

23%

48%

29%

Рівні сформованості соціальних навичок 
студентів

Високий Середній Низький
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2 Таврійський державний 

агротехнологіний 

університет імені Дмитра 

Моторного 

70 - 

3 Полтавська державна 

аграрна академія 

- 86 

4 Харківський державний 

біотехнологічний 

університет 

- 109 

Всього – 392 особи 197 195 

 

Поділ вибірки на контрольну та експериментальну групи враховував 

необхідність дотримання однорідності груп за кількістю учасників та рівнями 

сформованості соціальних навичок в межах статистичної похибки.   

Перевірка однорідності контрольної та експериментальної групи за рівнями 

сформованості соціальних навичок здійснювалася за допомогою методу 

математичної статистики – критерій χ2 (див. Табл. 3.1.21-3.1.22 ). 

 

Таблиця 3.1.21 

Сформованість соціальних навичок студентів в розрізі контрольних та 

експериментальних груп 

№ Показник Рівні 

Високий Середній Низький 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

1 Знання про комунікацію  39 44 111 107 45 46 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 

42 39 56 65 97 93 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  

79 77 47 52 69 68 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 

54 51 70 58 71 88 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  

15 16 151 168 29 13 

6 Емпатійність 31 37 126 130 38 30 

7 Ціннісні орієнтації   57 54 54 56 84 87 
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8 Ставлення до живої природи 68 69 114 112 13 16 

9 Стресостійкість  17 13 59 70 119 114 

10 Вмотивованість до 

саморозвитку 

78 80 89 85 28 32 

11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 

23 19 129 133 43 45 

12 Екологобезпечна поведінка 58 54 96 99 41 44 

 

Таблиця 3.1.21 

Обчислення χ2 

Частота 

𝑛𝑖 

Очікувана 

частота 

𝑛˜𝑖 

𝑛𝑖 - 𝑛˜𝑖 (𝑛𝑖 - 𝑛˜𝑖)² (𝑛𝑖 – 𝑛˜𝑖)² 

𝑛˜𝑖 

47 42,26 4,74 22,4676 0,531652 

46 46,74 -0,74 0,5476 0,011716 

92 93,02 -1,02 1,0404 0,011185 

95 93,98 1,02 1,0404 0,01107 

56 55,71 0,29 0,0841 0,00151 

56 56,29 -0,29 0,0841 0,001494 

  χ2  = 0,568626339 

Табличне значення χ2 при k=2 і α=0,05 χ2
0,05=5,991. Порівнявши Тексп. з 

критичним значенням критерію Ткрит., отримуємо 0,568626339<5,991, на 

підставі чого можна констатувати однорідність двох вибірок – контрольної та 

експериментальної груп.  

Отже, в процесі реалізації констатувального експерименту встановлено, що 

найбільший відсоток студентів  із високим рівнем сформованості зафіксовано 

за такими соціальними навичками як: вмотивованість до саморозвитку 

(40,31%); усвідомлення значення соціальних навичок для професійного 

зростання і саморозвитку (39,79%); ставлення до живої природи (34,95%). У 

той же час найбільший відсоток студентів  із низьким рівнем сформованості 

зафіксовано за такими соціальними навичками: стресостійкість (59,44%); 

знання про лідерство та командо утворення (48,47%); переважаюча егоїстична 

спрямованість (43,62%). 

Найменший відсоток студентів із високим рівнем сформованості соціальних 

навичок констатуємо за мотиваційно-поведінковим критерієм (21,11%, проти 

22,13% за емоційно-ціннісним та 27,1% когнітивно-гностичним критеріями). 
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Найбільший відсоток студентів із середнім рівнем сформованості соціальних 

навичок за емоційно-ціннісним критерієм (58,1%, проти 48,47% за 

мотиваційно-поведінковим та 36,1% за когнітивно-гностичним критеріями). 

Значний відсоток студентів із низьким рівнем сформованості соціальних 

навичок фіксуємо за когнітивно-гностичним та мотиваційно-поведінковим 

критерієм (відповідно 36,8% та 30,42%, проти 19,77% за емоційно-ціннісним), 

що свідчить про необхідність зосередити вплив на когнітивну та поведінкову 

сферу особистості в процесі формувального етапу експерименту.  

Встановлено, що студентів аграрних ЗВО із високим рівнем сформованості 

соціальних навичок – 23,45%; із середнім – 47,55%; із низьким – 29%. 
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3.2. Реалізація методики формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти 

 

З метою системного представлення перемету нашого дослідження та 

його основних складових елементів, етапів, компонентів, а також педагогічних 

умов методики формування соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти застосуємо метод моделювання. Це дозволить схематично, 

графічно зобразити процеси і явища педагогічної реальності, котрі підлягають 

вивченню. У науковій літературі акцентується, що метод моделювання є 

опосередкованим методом дослідження у педагогіці, коли безпосереднє 

вивчення ускладнене чи недоцільне (Лузан, с 116), саме у таких випадках 

застосовується модель, як засіб вивчення. По суті, модель є двійником 

досліджуваного феномену. Член-кореспондент НАПН України Віктор 

Сидоренко підкреслює, що результати дослідження можуть бути перенесені з 

моделі на оригінал, а це  легко забезпечити завдяки схожості реального зразка 

і графічного двійника чи замінника (Сидоренко, с. 123)   

Формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти детерміноване соціальною потребою глобального і національного рівня 

(див параграф 1.3.), а методика, як комплекс інструментів вирішення певної 

педагогічної проблеми, що включає методологічні підходи, зміст, форми, 

методи, прийоми, засоби – є цілісною системою і охоплює усі компоненти 

освітнього процесу (див Рис.1), а саме:  цільовий (мета,  завдання), 

методологічний (підходи) змістовий (структурні елементи соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти, відповідні їм цінності), 

діагностичний (методика діагностики соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти); операційний (методи, форми, засоби, прийоми 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти); 

етапи розгортання методики (послідовність застосування інструментарію);  
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Рис.3.2.1 Модель формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти 
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Сформованість у студентів аграрних закладів вищої освіти комунікативних, 

лідерських навичок, навичок керування емоціями, особистісного розвитку та 

валео-екологічних навичок  

Шляхи, інструменти 

вербальні  

заохочення 

практичні 

педагогічний супровід  

1          знаннєцентриський 
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4         самовдосконалення 
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Соціальна потреба: забезпечення сталого розвитку та декарбонізації 

агропромислового комплексу України в умовах зміни клімату зумовлює потребу 

підготовки майбутніх фахів АПК із сформованими соціальними навичками 

Мета: формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти 

Завдання: 

1) передача студентам наукової інформації про кластер соціальних навичок;   

2) актуалізація у студентів потреб оволодіння соціальними навичками;  

3) формування у студентів ціннісного ставлення до комунікації,  лідерства, керування  емоціями, 

особистісного розвитку, екологобезпечних технологій та декарбонізації агровиробництва;  

Цінності: 

комунікативні (спілкування, публічних виступів, переконання, ведення переговорів, 

дипломатичність, тактовність);  

лідерські (неформальний вплив, робота в команді, управління часом, коучинг, 

відповідальність); керування емоціями (стресостійкість, емпатія, емоційний інтелект);  

особистісний розвиток (навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність);  

валео-екологічні (здоровий спосіб життя, сталий розвиток АПК, декарбонізація 

агровиробництва) 
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Підходи:  

системний (функціональний взаємозв’язок суб’єктів, компонентів освітнього процесу, форм, 

засобів прийомів спрямованих на досягнення мети методики) 

аксіологічний (лідерські, комунікативні цінності, цінності управління емоціями, особистісні, 

валео-екологічні) 

особистісно-орієнтований (врахування потреб, інтересів студентів, створення умова для 

самовдосконалення соціальних навичок) 

діяльнісний (залучення студентів до перетворювальної активності та повторення певних дій) 

Педагогічні умови: 

1) забезпечення готовності суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти;  

2) передача студентам знань про соціальні навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів 

підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі;  

3) стимулювання участі студентів аграрних закладів вищої освіти у колективних формах 

перетворювальної активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах студентського 

самоврядування) 
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результат (сформованість соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти); контрольно-корекційний (діагностика та зіставлення 

результату із метою, можливість внесення змін у будь-який із компонентів 

моделі). 

На глобальному і національному рівні існує нагальна соціальна потреба 

у підготовці кадрів для агропромислового комплексу України із 

сформованими соціальними навичками, які є навичками надпрофесійними і 

потрібні людині не залежно від посади чи предмету роботи. Ці навички, як 

зазначалось вище, називаються ще «наскрізними», бо стосуються усіх 

професій. Це особливо актуально для агропромислового комплексу України –

бюджетоформуючої галузі національної економіки. В умовах зміни клімату, 

засух, повеней, сезонних погодних «зсувів», пандемій та економічних криз, 

випливає, що для АПК потрібні не тільки висококваліфіковані фахівці з  

вирішення означених проблем, потрібні не тільки професіонали, а особистості 

здатні бути лідерами і вести за собою, налагоджувати контакти із соціальним 

оточенням, домовлятися і досягати компромісів, відповідально підходи до 

виконання своєї роботи, керувати власними емоціями та проявляти емпатію до 

колег і партнерів, постійно розвиватися інтелектуально, духовно і фізично, 

обирати цінності збереження довкілля, декарбонізації господарювання та 

екологобезпечного виробництва.   

Соціальна потреба визначає мету підготовки фахівців в аграрних 

закладах вищої освіти: підготовка студентів із сформованими професійними 

здатностями, компетентностями у поєднанні із соціальними навичками 

(комунікативні, лідерські, керування емоціями, особистісний розвиток, валео-

екологічні навички).  

Мету деталізують завдання методики формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти, а саме: 1) передача студентам 

аграрних закладів вищої освіти наукової інформації про кластер соціальних 

навичок;  2) актуалізація у студентів аграрних закладів вищої освіти потреб 

оволодіння соціальними навичками успіху; 3) формування у студентів 
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аграрних закладів вищої освіти ціннісного ставлення до комунікації,  

лідерства, керування  емоціями, особистісного розвитку, екологобезпечних 

технологій та декарбонізації агровиробництва; 4) створення умов для 

багаторазового повторення відповідних дій з формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти; 5) забезпечення педагогічного 

супроводу самовдосконалення соціальних навичок студентів. 

Зусилля суб’єктів освітнього процесу аграрних закладів вищої освіти 

спрямовувалися на реалізацію змісту в основі якого такі цінності:  

комунікативні (спілкування, публічних виступів, переконання, ведення 

переговорів, дипломатичність, тактовність); лідерські (неформальний вплив, 

робота в команді, управління часом, коучинг, відповідальність); керування 

емоціями (стресостійкість, емпатія, емоційний інтелект); особистісний 

розвиток (навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність); 

валео-екологічні (здоровий спосіб життя, сталий розвиток АПК, 

декарбонізація агровиробництва). У процесі формування відбувається 

інтеріоризація, переведення у внутрішній план цінностей та закладається 

основа для формування відповідних соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

Методика формування соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти реалізується із застосуванням таких методологіних підходів: 

системний (функціональний взаємозв’язок суб’єктів, компонентів освітнього 

процесу, форм, засобів прийомів спрямованих на досягнення мети методики); 

аксіологічний (лідерські, комунікативні цінності, цінності управління 

емоціями, особистісні, валео-екологічні); особистісно-орієнтований 

(врахування потреб, інтересів студентів, створення умова для 

самовдосконалення соціальних навичок); діяльнісний (залучення студентів до 

перетворювальної активності та повторення певних дій). 

Системний підхід у формуванні соціальних навичок студентів 

передбачає певний порядок розташування у методиці складових елементів між 

якими існують зв’язки і залежності (Петришин, с. 90-91). Даний підхід у 
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педагогічних дослідженнях реалізується шляхом застосування методу 

моделювання. У нашій моделі (методиці) формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти у цілісній єдності представлені усі 

компоненти освітнього процесу (цільовий, змістовий, методологічний, 

операційний, результативний, контрольно-корекційний), визначені алгоритми 

застосування на відповідному із етапів розгортання процесу реалізації 

методики, тобто шляхи й інструменти, що корелюють із забезпеченням 

формування відповідних структурних компонентів соціальних навичок 

(когнітивний, емотивний, конативний). На кожному із етапів реалізації 

методики визначена роль суб’єктів освітнього процесу (викладачі освітніх 

компонентів, наставники академічних груп, керівництво університету, 

студентський актив, сам студент, як суб’єкт і об’єкт самовиховання). 

Слово «цінність» використовувалось ще Аристотелем, а поняття 

«аксіологія» введено до наукового обігу французьким філософом П. Лапі у 

1902 р. Воно позначало галузь філософії, що досліджує цінності. 

Аксіологічний (від грец. αξια – цінність)  підхід передбачає формування 

соціальних навичок на основі інтериоризації відповідних цінностей, а саме 

лідерських, комунікативних, управління емоціями, особистісного розвитку, 

валео-екологічних. У контексті означеного підходу цінності трактуються як 

значущі для індивіда предмети і явища, життєві смисли, вибіркове сприйняття 

дійсності (Антоненко Т.Л.,&Безугла М.В., 2017). Студент аграрного закладу 

вищої освіти добровільно обирає цінності, що лежать в основі соціальних 

навичок, засвоює їх, переводить у внутрішній план, а від так, дані цінності 

стають якостями його душі і виявляються у побудові соціальних взаємин, 

поведінці і діяльності.  

Особистісно-орієнтований підхід формування соціальних навичок 

студентів (Б Бондаревская, с.11-17) передбачає врахування у процесі 

педагогічного впливу на свідомість і поведінку особистості її нахилів та 

обдарувань, поглядів та переконань, інтересів і спрямованості, індивідуально-

психологічних особливостей, специфіки майбутньої професійної діяльності. 



165 
 

Студент аграрного закладу вищої освіти сприймається як активна сторона 

освітнього процесу, суб’єкт здатний перетворювати оточуючу дійсність, 

мислити, аналізувати, інтеріоризувати відповідні знання, цінності і норми, що 

лежать в основі соціальної навички, вправлятися, доводячи до автоматизму 

певні послідовні дії виробляючи соціальні навички, діючи з позиції лідера, 

комунікуючи з соціальним оточенням, розпоряджаючись наявними ресурсами 

і часом. При цьому знання, норми і цінності передаються за допомогою 

проблемного методу, пізнаються у ході дискусій, рольових і ділових ігор, 

тренінгових вправ. Студент стає суб’єктом освоєння соціальної навички. З 

одного боку він генерує істинне знання, що лежить в основі уміння, а з іншого 

доводить відповідне уміння шляхом предметно-практичної діяльності до 

автоматизму і дане уміння переходить в режим автоматичної реалізації певних 

дій і операцій набуваючи ознак навички. У даному контексті, роль суб’єктів 

освітнього процесу у справі формування соціальних навичок студентів 

зводиться до створення умов для самореалізації потенціалу особистості та 

забезпечення їй належного супроводу у формуванні тих, чи інших 

психологічних утворень. При цьому, важливо враховувати індивідуальні 

нахили та обдарування, потенційні можливості кожного студента, його 

схильності та інтереси. Фактично, застосовується індивідуальний підхід. Так, 

С.Рубінштейн та К.Платонов особистісний підхід асоціювали з 

індивідуальним підходом, а дослідниця Н.Савіна вважала, що особистісний 

підхід, відрізняється від індивідуального тим, що враховує усі компоненти 

особистості і взаємозв’язок між ним, а у підсумку сприйняття вихованця у 

системі координат холістичної парадигми (Особистісно-орієнтований підхід). 

У контексті втілення   даного підходу щодо процесу формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти суб’єкти освітнього процесу 

мають добирати адекватні природі і нахилам студентів форми, методи і засоби 

впливу, організації дозвілля, пошуку істини, включення у різні види 

соціально-значимої діяльності. У цілому, особистісно-орієнтований підхід 

вимагає від учасників освітнього процесу сприймати одне одного як цінність і 
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ціль, а не як об’єкт чи засіб. Кожен студент визнається як неповторна 

унікальність, окремий мікрокосм (Г.Сковорода), несхожість, самобутня 

індивідуальність (Бех). 

Розробкою діяльнісного підходу у психолого-педагогічній науці 

займалися О.Леонтєв (Леонтєв), С.Рубінштейн (Рубинштейн), А.Петровський 

(Петровский), І Бех (Бех). Вище перелічені дослідники вважають, що 

формування особистості відбувається у різних видах діяльності. Коли людина 

перетворюючи дійсність змінюється сама, набуває нових знань, виробляє 

уміння, формує навички, збагачується досвідом, розвиває вольові якості інші 

психологічні утворення. Даний підхід у формуванні соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти передбачає їх залучення до різних 

видів перетворювальної активності, у ході яких набуті знання застосовуються 

на практиці, а соціальні уміння доводяться до автоматизму і стають 

навичками. Участь у творчому процесі є одним із особливих видів діяльності 

у ході якої продукується нова якість. Так, С. Рубінштейн підкреслює, що 

креативність є діяльністю у якій створюється щось нове, неповторне, 

самобутнє, оригінальне (Рубинштейн, 2000, с. 578). Діяльнісний підхід 

реалізується у процесі самовиховання, самовдосконалення студентами 

аграрних закладів вищої освіти соціальних навичок, коли індивід порівнює 

себе із «Я-ідеальним» – еталонним носієм соціальних навичок, направляє свою 

активність на самозміну у бік ідеального зразка. Така трансформація можлива, 

коли вихованець стає активною стороною освітнього процесу вносячи зміни у 

фізичну дійсність покращує свої особистісні властивості (Ніколаєнко & 

Сопівник Р.В., 2015 b, с.154-156). Даний підхід передбачає на третьому і 

четвертому етапі розгортання операційного компоненту методики  реалізацію 

педагогічної умови «стимулювання участі студентів аграрних закладів вищої 

освіти у колективних формах перетворювальної активності (проекти, 

продуктивна праця, робота в органах студентського самоврядування)» (див 

параграф 2.2.) 
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Операційний компонент нашої методики передбачав алгоритмічну 

реалізацію комплексу заходів, форм, методів і засобів формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти та забезпечення на кожному 

із етапів відповідних, виділених і описаних нами вище педагогічних умов (див 

параграф 2.2.). У процесі втілення знаннєцентриського етапу впровадження 

алгоритму нашої методики нами забезпечувалась перша педагогічна умова, 

відбувалась підготовка суб’єктів освітнього процесу до формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. Проводилися 

науково-методичні семінари «Школа молодого педагога» (Школа молодого 

педагога) та «Семінар наставників академічних груп». До програми даних 

семінарів були включені такі теми: «Соціальна потреба формування м’яких 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти», «Конструювання кластеру 

лідерських якостей майбутнього фахівця агропромислової галузі», 

«Наставник академічної групи у системі роботи з формування ціннісного 

світогляду особистості студентів аграрних закладів вищої освіти», «Методика 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти», 

«Біоетика, як складова світогляду студентів аграрних закладів вищої освіти» 

«Методика розвитку комунікативних здатностей студентів аграрних закладів 

вищої освіти», «Методика діагностики лідерських якостей студентів», 

«Формування здорового способу життя молоді», «Мистецтво створення «Я»-

образу», «Організація роботи з формування ціннісного світогляду особистості 

студента наставником академічної групи в аграрному ЗВО», «Мистецтво 

публічного виступу наставника академічної групи» та інші.  

До початку проведення експериментального дослідження на веб-

ресурсах аграрних закладів вищої освіти, де локалізувалися експериментальні 

групи, для наставників створено рубрику «На допомогу наставникам 

академічних груп» (На допомогу наставникам груп) де вміщені різноманітні 

матеріали із теорії і методики формування особистості студента аграрного 

закладу вищої освіти, різних структурних складових формування соціальних 

навичок студентів. Крім того, наставникам проводилися індивідуальні очні та 
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он-лайн-консультації, зустрічі з активом студентського самоврядування. 

Значна робота здійснювалася із вихователями у студентських гуртожитках. Їх 

можливості для організації змістовного дозвілля у місцях безпосереднього 

проживання студентів підсилюються наявною інфраструктурою студмістечок 

де є читальні зали, спортивні кімнати, атлетичні, гімнастичні зали, спортивні 

майданчики. Зокрема, з метою формування вольових якостей, здатності 

працювати в команді вихователі відповідних гуртожитків залучали студентів 

експериментальних груп до спортивних змагань із шахів, міні-футболу, легкої 

атлетики. Значна робота у масштабах університетів проводилася із студентами 

нового набору у рамках проекту «Школа першокурсника», на якому студентів 

нового набору ознайомили з структурою та особливостями навчального 

процесу в університеті, щодо напрямів діяльності громадських організацій 

університету, особливості виховного процесу університету, про діяльність 

кафедр культурології та фізичного виховання. Пройшли відбори до 

спортивних секцій, абонементних груп та колективів художньої 

самодіяльності.  

З нашої ініціативи та у рамках реалізації програми експериментальної 

роботи з формування соціальних навичок студентів запропоновано та 

впроваджено вибіркові та факультативні авторські вибіркові курси з розвитку 

соціальних навичок «Лідерологія», нормативний освітній компоненти 

«Лідерство та адміністрування» для студентів спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продуктів тваринництва» та для студентів 

спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», а також факультативні 

курси «Соціальне лідерство і командоутворення». Саме за допомогою цих 

курсів студентам передавалася наукова інформації про соціальні навички на 

знаннєцентриському етапі реалізації операційного компоненту методики 

формування соціальних навичок. Програмою даних курсів передбачалося 

поглиблення, розширення, інтегрування знань про явища, закономірності, 

теорії, факти, поняття, що визначають сутність, походження, типи, приклади 

влади і лідерства у суспільстві, шляхи досягнення успіху, реалізації 
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лідерського потенціалу, характерні особливості процесу адміністрування і 

управління, командоутворення. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент аграрного закладу вищої освіти має знати: сутність понять «лідер» і 

«лідерство», типи лідерів та лідерства, теорії походження лідерства, стилі 

лідерської поведінки та управління; методики розвитку і самовиховання 

лідерського потенціалу; еволюцію ідей відбору лідерських якостей; способи 

конструювання кластеру лідерських якостей відповідно до вимог майбутньої 

професійної діяльності; приклади лідерства у світовій та національній історії; 

шляхи виховання лідерських здатностей в університеті (Робоча програма 

«Лідерологія»). Використовуючи можливості неформальної освіти студентів 

експериментальних груп націлювали на проходження відповідних курсів із 

формування розвитку лідерських якостей на платформі «Prometheus»: «Що 

повинен знати лідер стартапу», «Дезінформація: види, інструменти та способи 

захисту», «Основи управління командами та проектами», «Сase study: як 

вирішувати складні завдання в бізнесі та в житті», «Думай інакше: зламай 

перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал», 

«Ораторське мистецтво: «Почни говорити зараз», «Побутові відходи – дій 

зараз!», «Психологія стресу та способи боротьби з ним» інші.  

Емотивний етап реалізації операційного компоненту методики 

формування соціальних навичок студентів включав орієнтування студентів на 

перегляд відповідних художніх та документальних фільмів про відомих 

людей, лідерів агропромислової галузі, політиків, спортсменів, організаторів 

виробництва, активних фундаторів впровадження органічного землеробства, 

екологічно чистих технологій ведення агрогосподарства. Зокрема, студенти 

експериментальни груп преглядали такі кінокартини: «Незламна», «Поводир», 

«Іван Сила», «Помаранчеве небо», «Нескорений», «Чорна рада», «Брати. 

Остання сповідь», «Тарас Бульба», «Плем’я», «Проповідник з кулеметом», 

«Апокаліпсис», «Дворецький», «Гнів людський» та інші.   У процесі реалізації 

даного етапу забезпечувалась друга педагогічна умова –  «передача студентам 

знань про соціальні навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів 
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підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі» (див. параграф 

2.2.), вивчалися біографії відомих людей, пропонувалася добірка цікавої 

літератури. Зокрема у Таврійському державному агротехнологічному 

університеті ми долучалися до щорічного представлення Десятки українських 

книг (І.Грицаєнко), де у бібліотеці представлялися новинки 

(http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-

video/ ). Серед книг біографії відомих людей таких як Джозеф Безос, Білл 

Гейтс, Річард Бренсон, Опра Вінфрі, Філ Найт, Ненсі Пелосі иа інші 

(Рубінштейн). Особливо шанується в Таврійському державному 

агротехнологічному університету Дмитро Моторний – двічі Герой 

Соціалістичної Праці, Герой України, керівник приватно-орендного 

кооперативу «Зоря» ім’я якого носить даний заклад вищої освіти. У бібліотеці 

університету є біографічні книги, праці, статті Дмитра Костянтиновича, який 

залишив по собі помітний слід як керівник, організатор виробництва, новатор-

агровиробник. Дмитро Моторний пройшов шлях від простого тракториста та 

водія вантажівки радгоспу до  керівника сучасного, потужного 

агрогосподарства у Чорнобаївці. Це був великий керівник, який умів 

працювати з людьми, турбувався про кожного підлеглого, допомагав у 

вирішенні соціальних проблем, створював умови для навчання та 

оздоровлення персоналу і членів їх родин, перебував у постійному пошуку 

ефективного, нового способу господарювання, співпраці, командної роботи з 

людьми. Життя і професійна діяльність Дмитра Моторного в аграрній галузі 

та управлінні є для молоді чудовим прикладом для наслідування.  Саме такі 

приклади актуалізуть у здобувачів освіти потребу у формуванні необхідного 

набору соціальних навичок носіями і володарями яких є успішні люди.  

Студенти експериментальних груп долучалися до участі у злетах 

іменних стипендіатів «Лідери АПК XXІ ст.». Так, з 6 по 9 червня 2018 року 10 

кращих студентів НУБіП України та 5 кращих студентів Таврійського 

державного агротехнологічного університету взяли участь в ювілейному 20-

му Злеті студентських лідерів аграрної освіти на базі Уманського 

http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-video/
http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-video/
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національного університету садівництва, куди прибуло більше ніж 100 

студентів з різних вишів України. Це середовище зіркової, амбітної молоді. На 

такого роду кворумах психологічне тло спонукає молоду людину прагнути 

найвищого. 

З метою актуалізації мотивів оволодіння соціальними навичками, 

студентам експериментальних груп пропонувалася добірка найсучаснішої 

літератури мотиваційного характеру із саморозвитку лідерських здатностей. 

Студенти долучалися до участі у зустрічах з відомими державними і 

політичними діячами країни в рамках «Школи лідерства», яку організовує 

ректор НУБіП України, академік НАПН України, професор кафедри 

педагогіки Станіслав Миколайович Ніколаєнко. На школу лідерства до 

студентів приїздили: В.Литвин, П.Порошенко, Ю.Тимошенко, М.Томенко, 

О.Мороз, В.Кличко, В.Скоцик, Алекс Лісітца, О.Трофімцева та інші. 

Забезпечувалося також зближення студентів експериментальних груп із 

роботодавцями. На рівні університетів, де локалізувалися експериментальні 

групи, функціонують ради роботодавців. Окрім цього, нами зініційовано 

створення спеціального підрозділу ради роботодавців націленого на 

вмотивування самовиховання соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти, а саме – Клуб аграрного та освітнього консалтингу. Даний клуб 

створено нами 17 вересня 2019 року на базі НУБіП України, під егідою 

кафедри педагогіки. Клуб покликаний об’єднати зусилля освітян, науковців та 

аграрного бізнесу в справі підготовки фахівців  для агропромислової галузі. 

Ініціаторами створення Клубу виступили студенти експериментальних груп та 

викладачі кафедри педагогіки. Колектив і завідувач кафедри педагогіки 

Руслан Сопівник заохочував такі починання. Сам ректор НУБіП України, 

академік НАПН України Станіслав Ніколаєнко пропагує та заохочує втілення 

в життя ідеї поєднання освіти, науки, інновацій та тісного зв’язку університету 

з бізнесом, роботодавцями, які диктують вимоги щодо підготовки кадрів для 

різних галузей економіки країни, насамперед для аграрного виробництва. У 

рамках даного Клубу відбувалися очні та он-лайн зустрічі із лідерами 
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аграрного бізнесу та іменитими освітянами, а саме: Богдан Балагура, – 

генеральний директор ПРаТ «Dengoff Capital»; Тетяна Хоменко – комерційний  

директор БТУ-Центру України; Дмитро Черненко – агроном-консультант цієї 

ж компанії; Андрій та Оксана Януш – представники компанії «Stela Laxhuber 

GmbH»; Юлія Євтушенко – керівник центру по роботі з персоналом торгової 

мережі «Сільпо»; (Кучай); Олександр Оцабрик – начальник відділу 

автоматизації та інформаційної підтримки БТУ-центру; Ірина Самайчук HR 

менеджер БТУ-центру; Аліса Сухіх – старший науковий співробітник відділу 

хмарно-орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних 

технологій засобів навчання НАПН України, голова ради молодих вчених 

Інституту інформаційних технологій засобів навчання НАПН України, 

асоційований член Ради молодих учених Міністерства освіти і науки України; 

Ольга Щербак – член-кореспондент НАПН України, директор Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Василь Краснюк 

– директор Березоворутського аграрного коледжу Полтавського державного 

аграрного університету та інші.  

На етапі актуалізації потреб у саморозвитку лідерських якостей 

організовувалися змагання, які стали формою мотивації високих досягнень, 

гартування вольових якостей, прищеплення здатності працювати в команді, 

діяти у системі координат відповідальної залежності. Це особливо стосується 

командних видів. Зокрема, студенти експериментальних груп залучалися до 

участі у змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу, силових видів, 

змішаних єдиноборств. Цікавим є досвід участі у силових видах, зокрема 

ММА. Автор особисто проводив секційні заняття із студентами 

експериментальних груп. Даний вид спорту може розглядатися і як 

командний, коли група спортсменів представляє окремо взятий спортивний 

клуб чи країну. Виступають спортсмени індивідуально, коли відповідальність 

замикається тільки на тебе і покладатися слід на власні сили. Даний вид спорту 

дуже корисний з огляду на те, що він розвиває вольові якості, самоконтроль, 

формує стресостійкість, тренує мислення (рішення доводиться приймати за 
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долі секунди), гартує фізичне здоров’я, вселяє бойовий дух і породжує 

прагнення до перемоги. У програмах з даного виду спорту зазначається, що 

спортивна підготовка «багаторічний, спеціально організований процес 

всебічного розвитку, навчання і виховання спортсменів». Серед завдань 

розвитку особистості засобами ММА: зміцнення здоров’я, сприяння 

гармонійному фізичному розвитку і фізичній підготовленості; покращення 

сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності спортсмена; 

опанування техніки ударів, прийомів, рухів; розвиток психологічної стійкості, 

волових якостей; (Програма…).  

Студенти експериментальних груп долучалися до участі у творчих 

конкурсах. Так, зокрема, в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України студенти експериментальних груп брали 

участь у традиційному конкурсі «Пісенні баталії». Під час конкурсу панує дух 

змагальності, має місце завзята конкурентна боротьба, команди готують 

пісню, представляють на сцені, можуть імпровізувати і проявляти творчість, 

вивчають національну історію, фольклор, українську пісню, навчаються 

прийомам публічної самопрезентації, формують сценічну культуру та 

артистизм. Під час таких конкурсів відбуваються зустрічі з відомими, 

уславленими виконавцями української естради, що теж мотивує до лідерства, 

високих досягнень. Так, у 2019 році на такий конкурс у НУБіП України завітав 

Олег Скрипка (Майданюк, 2019). 

А студенти експериментальних груп Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного долучалися до 

участі в обласному конкурсі «Студент року», де переможці визначалися за 

кількома номінаціями: «Студент – лідер студентського самоврядування року»; 

«Студент – суспільний діяч року»; «Студент – спортсмен року»; «Студент – 

волонтер року»; «Студент – журналіст року»; «Студент – патріот року»; 

«Студент – артист року»; «Студент – староста року»; «Студент – вчений року»; 

«Студентська сім’я року» (Вороп’янов).  Також, студенти експериментальних 

груп даного університету долучалися до участі в дебатах на суспільно-
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політичні теми, які традиційно проводилися студентською радою. Під час цих 

дебатів формуються мотиви високих досягнень, мотиви розвитку 

комунікативних навичок, вміння зрозуміло і переконливо представляти свою 

точку зору, виступати публічно (Реєстрація…). Студенти експериментальних 

груп Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного брали участь у зустрічах із лідерами всеукраїнської козацької 

спілки, де молодь мала можливість торкнутися справжньої, але славної 

української історії, згадати звитяги козаків і козачок, приклади героїзму і 

служіння людям та своїй Батьківщині (Білоцька…) 

У Таврійському державного агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного рельєфно представлена така форма роботи як екскурсії на 

провідні підприємства. На базі цих підприємств, можна не тільки побачити 

реально діючі моделі виробництва, осягнути процес ніби «із середини», але й 

поспілкуватися з виробничниками, організаторами агропідприємтсв, 

керівниками підрозділів та топ-менеджменту. Так, 13 жовтня 2017 року 

студенти енергетики Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного на чолі із своїми кураторами 

В.Гулевським, Ю.Постол, Д.Ковалем  познайомилися із керівниками та 

працівниками підприємства «Дім марочних коньяків Таврія», де 

культивуються сучасні технології коньячного виробництва. (Гулевський). С 

Студенти експериментальних груп долучалися до екскурсій для огляду 

бази, спілкування з виробничниками ТОВ «Таврія Агроінвест» м. Нова 

Каховка (Екскурсія студентів кафедри ХТЕБХП) де виробляється соєва олія,  

соєвий шрот, соєве молоко. Екскурсію проводили науково-педагогічні 

працівники Сарібєкова Д.Г., Салєба Л.В., Куник О.М., Юрова Т.А., Рацук 

М.Є., Гаргаун Р.В., Морозова О.М., Семешко О.Я. і студенти, які навчаються 

за спеціальностями 161 Хімічні технології та інженерія (ОП Хімічні технології 

харчових добавок та косметичних засобів) і 181 Харчові технології (ОП 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції). Під час екскурсії 

студенти експериментальних груп познайомилися із структурою  ТОВ «Таврія 
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Агроінвест»,, роботою його елеватора, цехів та деталями технології 

одержання соєвої олії та шроту. Зі студентами працювала організатор 

виробництва, начальник хімічної лабораторії аналізу готової продукції,. 

Г.В.Язлієва. Студенти на власні очі побачили як приймається сировина, як 

працює пульт керування процесом забору сировини, як протікає процес 

переробки, що завершується отриманням готової продукції. Найважливіше, 

студенти поспілкувалися з керівниками різних підроздівлі та лабораторій 

даного підприємтва, у них зявилися мотиви професійного самовдосконалення, 

пізнання нового, освоєння сучасних технологій виробництва і переробки 

сілськогосподарської сировини. Варто відзначити, що в лабораторіях 

підприємтсва ТОВ «Таврія Агроінвест» вже працюють студенти Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 

зокрема Наталія Мелехова. 

Крім того, в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України студенти експериментальних груп 

долучалися до семінарів по коучингу, на яких формувались мотиви 

самовдосоналення таких лідерських навичок як навички  наставництва. 

Даний семінар постійно діючий, його проводила міжнародний тренер, бізнес-

коуч, доцентка кафедри іноземної філології і перекладу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України Оксана Чайка. 

Студенти експериментальних груп на даному семінарі ознайомилися із 

специфікою управління ресурсами, зокрема – часом, виробленням 

управлінського стилю, способами мотивації персоналу. Оксана Чайка 

наголошувала на трікстерстві, творчому підході, емансипації від стереотипів 

та упереджень (Прохорчук ). 

Третій етап операційного компоненту моделі формування соціальних 

навичок– «перетворювальний» – передбачав включення   студентів аграрних 

закладів вищої освіти у різні види перетворювальної активності. На даному 

етапі втілювалась третя педагогічна умова – «стимулювання участі студентів 

аграрних закладів вищої освіти у колективних формах перетворювальної 
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активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах студентського 

самоврядування», застосовувалися практичні методи, вправляння, ділові 

рольові ігри, тренінгові вправи, кейс-метод у контексті семінарсько-

практичних занять з «Лідерології». Так, навіть в умовах пандемії, студенти 

експериментальних груп брали участь у практичних заняттях з авторського 

курсу «Лдіерологія» на свіжому повітрі, «уроки живої думки під відкритим 

небом» (В.Сухомлинський). Це дозволило брати участь у тренінгових вправах, 

розглядати і розвязувати кейси. Проводити квести без ризику для здоров’я. 

такі занятя провоился фахівцями кафедри педагогіки Р.Сопівником, Н.Дірою 

та автором. Ці зяняття проводилися у форматі  Open-air classroom. Під час 

таких занять студенти виробляли навички комунікації, управління емоціями, 

командоутворення, стресостійкості Долучаючись до практичних дій, 

виконуючи завдання в рамках різних тренінгових вправ студенти вправляли 

здатність діяти з позиції лідера, налагоджувати контакт із соціальним 

оточенням, розвивали навички самопрезентації ведення дискусії. За 

свідченням самих студентів експериментальних груп, вони змогли розвинути 

в собі такі навички як: керування собою, самодисципліна, врівноваженість, 

побудови стосунків, самопрезентації, лідерства, роботи в команді (Діра Н., 

Россова М). 

Під час занять із дисципліни «Лідерологія», яку слухали студенти 

еспериментальних груп, на практичних заняттях студенти вирішували та 

розігрували різні кейси, брали участь у ділових і рольових іграх. Так, нами 

пропонувалися студентам такі кейси із командоутворення, побудови 

стосунків, конструктивної маніпуляції підлеглими та кейси вироблення 

навичок протистояння деструктивним  маніпулятивним впливам як: 

«Подолати індивідуалізм у команді», «Налагодження контакту «керівник-

підлеглий», «Керівник і трудова дисципліна підлеглих», «Контрманіпуляція 

підлеглого з подолання деструктивного впливу керівника», «Мавпа на шиї», 

«Хочу з вами порадитися», «Мене рвуть на частини», «Дитя на роботі», 

«Дрібні послуги» та інші (див. додатки). 
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Часто застосовувалися тренінгові вправи на розвиток здатності 

працювати в команді: «Побудова фігур», «Моя команда» «Спільний 

малюнок», «Велике сімейне фото»; тренінгові вправи на розвиток 

комунікативних здатностей: «Розтисни кулак», «Пам’ятник почуттям», «Три 

факти про себе», «Вгадай настрій – аналіз фото з виразом емоцій людей», 

«Народ скаже, як зав’яже»; тренінгові вправи з особистісного розвитку: «Мій 

відпочинок», «Вік живеш, вік навчаєшся» та інші. Також активно 

культивувалися розроблені у співавторстві з науковим керівником 

Р.Сопівником ділові і рольові ігри: «Тваринницький комплекс на околиці 

міста», «Розумний вибір між вирощуванням кукурудзи як кормової культури 

чи сировини для вироблення біоетанолу», що дозволило виробити у студентів 

експериментальних груп специфічні соціальні навички характерні для галузі, 

пов’язані із екологобезпечною поведінкою фахівця агропромислового 

комплексу (див. додатки). 

Дієвими, у процесі реалізації перетворювального етапу операційного 

компоненту формування соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти, були заходи із самообслуговування. Серед них чергування в 

гуртожитку, поселення-виселення, діяльність студентських трудових загонів 

та ремонтних бригад з підготовки місць загального користування 

студмістечок, аудиторій та кабінетів до нового навчального року. До загаданих 

заходів загучалися студенти експериментальних груп Національного 

університету біоресурсів і природокористування України та Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. З 

поміж подібного роду заходів варто виділити також «Чистий четвер», коли, 

щочетверга науково-педагогічні працівники, допоміжний персонал та 

студенти долучалися до впорядкування території, прибирання корпусів, 

навчальних аудиторій, спортивних майданчиків, скверів, парків, посадки 

дерев, створення клумб, прокладення доріжок тощо (Наконечна (2017); 

Демченко (2021)). У ході таких заходів студенти формують навички роботи 

в команді, розподіляють обов’язки, звикають до відносин відповідальної 
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залежності, своїми організованими діями, у співпраці змінюють фізичну 

дійсність перетворюючи її за законами космосу і краси.  

Нами також використовувалась методика формування соціальних 

навичок у різновікових загонах запропонована А. Макаренком. Для цього 

нами розроблено спеціальне положення про студентського консультанта, яке 

затверджене Вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Студентські консультанти – це, як правило, студенти старших курсів, які 

призначаються в якості опікунів і кураторів у студентські колективи нового 

набору для надання супровідної допомоги у ході адаптації першокурсників 

до нових умова життєдіяльності. Так, відповідно до Положення (Положення) 

«інститут студентських консультантів … базується на досвіді педагогічної 

творчості Антона Семеновича Макаренка щодо організації роботи 

різновікових загонів молоді як цілеспрямованого процесу соціалізації 

особистості, її адаптації у нових умовах студентського життя і колективу».  На 

посаду студентського консультанта можуть бути призначені студенти які: 

демонструють високий рівень патріотизму, моральності,  самоорганізації, 

самодисципліни, саморозвитку; є вольовими та відповідальними; беруть 

активну участь у студентському житті; володіють організаторськими, 

комунікативними, лідерськими здібностями; вдало пройшли співбесіду із 

відповідним наставником академічної групи та завідувачем кафедри (його 

заступником) на знання основ організації освітнього процесу та студентського 

життя, функціонування університету у сферах з якими пов’язана особистісна і 

професійна самореалізація здобувачів освіти (Положення). Даний інститут 

зініційований нами в ході проведення експериментальної роботи для 

залучення студентів до формування наставницьких і лідерських навичок. У 

даному випадку студенти не просто організовують своїх молодших колег, не 

тільки налагоджують комунікацію і співпрацю, але й навчаються впливати на 

поведінку і свідомість інших, привчаючи їх до порядку, дисципліни, 
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передають студентам нового набору знання, формують орієнтації на 

відповідні корпоративні цінності.  

Ще одним цікавим і дієвим проектом, який слугував цілям формування 

соціальних навичок на перетворювальному етапі нашої методики, був 

молодіжний фестиваль вибори «Студентська республіка» (Стародуб, (2019). 

Це гра, у ході якої на території чітко обведеній кордоном студентами 

створюється міні-модель держави, де діють свої закони, грошова одиниця, 

органи імпровізованої влади. Студенти формують уряд, міністерства, 

організовують дозвілля громадян республіки, проводять «математичний 

квест», «фотоквест», «містер і міс Студреспубліка», змагання з різних видів 

спорту (футбол, теніс). Кульмінацією цієї гри є вибори президента 

студентської республіки. Молодь організовує виборчі штаби, проводить 

агітаційну роботу за висунутих кандидатів. У свою чергу, кандидати 

представляють свої передвиборчі програми, намагаються сподобатися своїм 

одноліткам. Запускається робота Центральної виборчої комісії, оголошуються 

час виборів та відбувається голосування. Переможець виборів стає 

Президентом Студентської республіки. У процесі даної гри студенти 

експериментальних груп набували досвіду побудови соціальних стосунків, 

навчалися діяти відповідальна, орієнтуючись на норми створеного «правового 

поля», розвивали навички публічних виступів, ведення переговорів, навички 

самопрезентації, тайм менеджменту та тімбілдингу (Дуброва Ю., Іконнікова 

Ю (2018).   

Важливим напрямом у ході реалізації перетворювального етапу моделі 

формування соціальних навичок студентів експериментальних груп аграрних 

закладів вищої освіти було їх задіяння до участі у гуртковій роботі. Так, 

студенти Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного долучалися до роботи гуртка «Розробка та удосконалення 

ресурсо та енергозберігаючих пристроїв в АПК» (керівник Ірина Попова) 

Змістом роботи гуртка було сформувати у студентів відповідально  ставитися 

до довкілля, використовувати у виробництві, переробці 
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сільськогосподарської продукції еколого безпечні технології. Крім того, 

студенти брали участь у різних наукових кворумах представляючи 

результати своїх прикладних досліджень з оптимізації аграрного 

виробництва. Зокрема, студенти члени названого гуртка М. Іванов і 

С. Щербаков доповідали на тему «Розробка системи керування силовим 

електрообладнанням ділянки підготовки молока до сквашування цеху з 

виробництва твердого сиру» у ході Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (Овчарова В. (2021).  

В Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного студенти експериментальних груп долучалися до 

діяльності Клубу веселих і найкмітливіших, який студенти відвідують із 

задоволенням. Під час цих ігор панує дух змагальності, адже команди 

розігрують Кубок ректора (Васильченко (2021). 

Цікавим для формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти є челендж «Добрі справи» у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, у ході кого 

студенти доводять що робити добро не просто легко, але і приємно. За 

підсумками прожитого дня учасники гри ділилися у соцмережах фото та відео, 

де вони займаються доброчинністю, допомагають літнім людям, рятують 

безхатніх тварин, надають допомогу дитячим будинкам, піклуються про своїх 

близьких та інше. Даний захід зініційований та проводиться органом 

студентського самоврядування закладу освіти (Студрада ТДАТУ (2021).  

Четвертий етап операційного компоненту моделі – 

«самовдосконалення» – студент обираючи приклад для наслідування, власний 

ідеал «шліфує» соціальні навички. Головним на цьому етапі є метод 

педагогічного супроводу студента, прикладу, інтерактивні методи, тренінгові 

вправи. Суб’єкти освітнього процесу надають допомогу студентам в 

опануванні методами самовиховання: самоаналіз, самостимулювання,  

самонавіювання, самопримус, самоперевірка, «аналіз прожитого дня», 
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порівняння себе з ідеалом (Сопівник, Сопівник, Варивода,  (2018), с. 347-354). 

Комплекс педагогічних інструментів методики формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти спрямовувався на 

досягнення мети. Цей результат передбачає сформованість у студентів таких 

соціальних навичок як: комунікативні, лідерські, керування емоціями, 

особистісного розвитку та валео-екологічні.  

У ході реалізації експерименту забезпечувався педагогічний супровід 

процесу самовиховання студентів на основі рефлексії та зіставлення їх «Я-

реального» із «Я-ідеальним». Студентів знайомили із методами 

самовдосконалення та самовиховання. Навчали розробляти програму 

самовиховання соціальних навичок, будувати кластер таких навичок із 

врахування особливостей майбутньої професійної діяльності. Зокрема, нами 

розроблено алгоритм самовиховання соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти, а саме:  1) актуалізація потреб у сформованих 

соціальних навичках; 2) конструювання кластеру соціальних навичок із 

урахуванням особливостей професійної діяльності; 3) самодіагностика 

соціальних навичок (див. параграф 3.1); 4) розробка програми «Я-ідеальний» 

із залученням до перетворювальної активності. 

Отриманий у результаті застосування моделі результат зіставляється із 

означеною метою. У випадку, якщо зіставлення задовольняє суб’єктів 

освітнього процесу, коли студенти оволоділи середнім і високим рівнем 

сформованості соціальних навичок, то процес продовжується без коригування. 

Але, якщо виявляються невідповідності у зіставлені результату формування 

соціальних навичок, а це виявляється шляхом застосування діагностичних 

інструментів (анкетування, спостереження), тоді необхідно внести корективи 

у будь-який із компонентів моделі формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти (змістовий, методологічний, операційний). 

Модель дає можливість вносити відповідні зміни у зміст чи методику 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. 
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3.3. Аналіз результатів експерименту 

 

Третій етап експерименту – контрольний, передбачав проведення 

другого діагностичного зрізу та порівняння результатів сформованості 

соціальних навичок студентів у контрольній та експериментальній групах 

після формувального етапу експерименту, на якому реалізовано 

експериментальний фактор – методику формування м’яких навичок. Другий 

діагностичний зріз проводився за тією ж методикою діагностики, що і перший.  

У процесі формувального експерименту у здобувачів 

експериментальних груп значно знання про комунікацію стали ґрунтовнішими 

та міцнішими, у той час як в контрольних групах помітних змін не виявлено 

(Див. Рис. 3.3.1) 

 

 Рис. 3.3.1. Рівень сформованості знань про комунікацію у студентів 

контрольних та експериментальних груп, у % 

Знання про лідерство та командоутворення у студентів контрольних 

груп не зафіксовано суттєвих змін, у той час як у здобувачів 

експериментальних груп діагностуємо значне зростання високого рівня (із 

19,8% до 49,24%) та зменшення – низького (із 47,21% до 5,58%) (Див. Рис. 

3.3.2).  
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 Рис. 3.3.2. Рівень сформованості знань про лідерство та 

командоутворення у студентів контрольних та експериментальних груп, 

у % 

Значну позитивну динаміку в експериментальних групах фіксуємо і за 

показником усвідомлення значення соціальних навичок для професійного 

зростання і саморозвитку (Див. Рис. 3.3.3). 

 

Рис. 3.3.3. Рівень усвідомлення значення соціальних навичок для 

професійного зростання і саморозвитку, у % 
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Знання із біоетики та декарбонізації господарювання у студентів 

експериментальний груп після формувального етапу експерименту стали 

значно ґрунтовнішими і міцнішими (див. рис 3.3.4). 

 

 Рис. 3.3.4. Рівень сформованості знань із біоетики та декарбонізації 

господарювання, у % 

У здобувачів експериментальних груп суттєво зросла здатність керувати 

власними емоціями (із 8,12% до 40,1% високого рівня) (див. рис 3.3.5) 
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 Рис. 3.3.5. Рівень сформованості вміння керувати власними 

емоціями, у % 

Здобувачів експериментальної групи із високим рівнем сформованості 

емпатійності після формувального етапу експерименту зріс із 18,78% до 

49,75%, у той час як в контрольних зменшився із 15,9% до 12,31% (див. Рис. 

3.3.6). 

 

Рис. 3.3.6. Рівень сформованості емпатійності, у % 

Позитивним є й те, що у студентів експериментальних груп суттєвих 

змін зазнала сфера цінностей, зокрема здобувачі стали більш соціально 

спрямованими (див. Рис. 3.3.7). 
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Рис. 3.3.7. Рівень сформованості ціннісних орієнтацій, у % 

В експериментальних групах діагностуємо зростання в межах 10% 

студенів із високим рівнем сформованості ставлення до живої природи, у той 

час як відсоток із низьким рівнем не зазнав суттєвих змін (див. Рис.3.3.8). 

 

Рис. 3.3.8. Рівень сформованості ставлення до живої природи, у % 

Здатність адекватно реагувати на стресові ситуації у студентів 

експериментальних груп суттєво підвищилася, на відміну від студентів 

контрольних груп (див. Рис.3.3.9). 

 

23,08

33,85

43,0743,15

30,96

25,89

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Високий Середній Низький

Ціннісні орієнтації 

КГ ЕГ

36,41

56,92

6,67

46,7 48,22

5,08

0

10

20

30

40

50

60

Високий Середній Низький

Ставлення до живої природи 

КГ ЕГ



187 
 

 

Рис. 3.3.9. Рівень сформованості стресостійкості, у % 

Незважаючи на те, що сучасна молодь має розвинену потребу в 

саморозвитку, експериментальна методика дала можливість суттєво 

вмотивувати студентів до саморозвитку, порівняно із здобувачами 

контрольних груп (див. Рис.3.3.10). 

 

Рис. 3.3.10. Рівень вмотивованості до саморозвитку, у % 

Розвинені управлінські навички, здатність працювати в команді 

безконфліктно і злагоджено на досягнення результату суттєво зросли у 

студентів експериментальних груп (див. Рис.3.3.11). 
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Рис. 3.3.11. Рівень управлінських здатностей, у % 

В експериментальних групах зафіксовано значне зменшення студентів із 

низьким рівнем екологобезпечної поведінки, на відміну від здобувачів 

контрольних груп. Проте, діагностовано не значні зміни у високому рівні 

сформованості за даним показником у студентів як контрольних, так і 

експериментальних груп (див. Рис.3.3.12). 

 

 

Рис. 3.3.11. Рівень екологобезпечної поведінки, у % 
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Результати другого діагностичного зрізу свідчать, що у студентів 

експериментальних груп за усіма критеріями і показниками зріс відсоток 

здобувачів із високим рівнем сформованості соціальних навичок та суттєво 

зменшився із низьким рівнем (див. Табл. 3.3.1). Найбільш вагомими (при 

порівнянні здобувачів у контрольних та експериментальних групах) є 

результати реалізації методики формування соціальних навичок студентів 

аграрних ЗВО за такими показниками як: управлінські здатності, в тому числі 

працювати в команді (різниця між контрольною та експериментальною 

групами 57,74%); вмотивованість до саморозвитку (різниця між контрольною 

та експериментальною групами 39,66%); усвідомлення значення соціальних 

навичок для професійного зростання і саморозвитку (різниця між 

контрольною та експериментальною групами 38,68 %); емпатійність (різниця 

між контрольною та експериментальною групами 37,44%).  

Таблиця 3.3.1 

Результати сформованості соціальних навичок студентів 

контрольних і експериментальних груп у розрізі показників та 

критеріїв, у % 

№ Показник Рівні 

Високий  

 

Середній 

 

Низький 

 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

 Когнітивно-гностичний критерій 

1 Знання про комунікацію  21,03 47,21 55,89 46,19 23,08 6,6 

2 Знання про лідерство та 

командо утворення 23,59 49,24 26,67 45,18 49,74 5,58 

3 Усвідомлення значення 

соціальних навичок для 

професійного зростання і 

саморозвитку  39,49 78,17 25,13 15,74 35,38 6,09 

4 Знання із біоетики та 

декарбонізації 

господарювання 34,87 51,27 28,72 38,07 36,41 10,66 

  29,75 56,47 34,1 36,3 36,15 7,23 

Емоційно-ціннісний критерій 

5 Вміння керувати власними 

емоціями  6,67 40,1 76,41 55,84 16,92 4,06 
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6 Емпатійність 12,31 49,75 68,2 40,61 19,49 9,64 

7 Ціннісні орієнтації  

(спрямованість: соціальна 

або егоїстична)  23,08 43,15 33,85 30,96 43,07 25,89 

8 Ставлення до живої природи 36,41 46,7 56,92 48,22 6,67 5,08 

  19,62 44,92 58,84 43,91 21,54 11,17 

Мотиваційно-поведінковий критерій 

9 Стресостійкість  8,2 23,35 31,8 53,81 60 22,84 

10 Вмотивованість до 

саморозвитку 43,08 82,74 36,92 10,15 20 7,11 

11 Управлінські здатності, в 

тому числі працювати в 

команді 12,82 70,56 64,62 16,24 22,56 13,2 

12 Екологобезпечна поведінка 31,28 44,16 42,05 46,19 26,67 9,65 

  23,84 55,2 43,85 31,6 32,31 13,2 

 

Динаміку сформованості соціальних навичок студентів на контрольному 

етапі експерименту у розрізі критеріїв подано в таблиці 3.3.2. 

Таблиця 3.3.2 

Динаміка сформованості соціальних навичок студентів на 

контрольному етапі експерименту у розрізі критеріїв, у % 

 Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

 КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

 І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

К 

 
27,44 

 

29,75 

 

26,78 

 

56,47 

 

36,41 

 

34,1 35,78 36,3 36,15 36,15 37,44 7,23 

Е 21,92 

 

19,62 

 

22,33 

 

44,92 

 
57,0 58,84 59,14 43,91 21,03 21,54 18,53 11,17 

М 22,56 23,84 21,07 55,2 47,82 43,85 49,11 31,6 29,62 32,31 29,82 13,2 

К – Когнітивно-гностичний критерій 

Е – Емоційно-ціннісний критерій 

М – Мотиваційно-поведінковий критерій 

 

Аналіз результатів поданих у таблиці 3.3.2 свідчить, що в 

експериментальних групах позитивна динаміка формування соціальних 

навичок студентів із високим рівнем: за когнітивно-гностичним критерієм 

приріст складає 29,69%; за емоційно-ціннісним – 22,59; за мотиваційно-
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поведінковим – 34,13%. У контрольних групах різниця між першим та другим 

діагностичним зрізом за високим рівнем становить: за когнітивно-гностичним 

критерієм 2,31%; за емоційно-ціннісним – 2,3; за мотиваційно-поведінковим – 

1,28%. У той же час констатуємо в експериментальних групах негативну 

динаміка формування соціальних навичок студентів із високим рівнем: за 

когнітивно-гностичним критерієм від’ємний приріст складає -30,21%; за 

емоційно-ціннісним – -7,36; за мотиваційно-поведінковим – -16,62%. У 

контрольних групах різниця між першим та другим діагностичним зрізом за 

низьким рівнем в межах похибки і становить: за когнітивно-гностичним 

критерієм 0%; за емоційно-ціннісним – 0,51; за мотиваційно-поведінковим – 

2,69%. 

 

Аналіз рівнів сформованості соціальних навичок студентів аграрних 

ЗВО після формувального етапу експерименту свідчить, що з високим рівнем 

сформованості здобувачів в експериментальних групах – 52,2%, а в 

контрольних – 24,4%; із середнім рівнем в  експериментальних групах – 

37,27%, а в контрольних – 45,6%; із низьким рівнем в  експериментальних 

групах – 10,53%, а в контрольних – 30%. 

Динаміка рівнів сформованості соціальних навичок студентів 

контрольних та експериментальних груп відображена в таблиці  3.3.3. 

Таблиця 3.3.3.  

Динаміка рівнів сформованості соціальних навичок студентів 

контрольних та експериментальних груп під час першого та другого 

діагностичних зрізів, у % 

 Рівні сформованості соціальних навичок 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

І ІІ +/- І ІІ +/- І ІІ +/- 

КГ 
23,98 24,4 0,42 47,08 45,6 -1,48 28,94 30 1,06 

ЕГ 
23,39 52,2 28,81 48,01 37,27 -10,74 28,6 10,53 -18,07 
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Рівні сформованості соціальних навичок студентів у контрольних і 

експериментальних групах після формувального етапу експерименту 

відображено у таблиці 3.3.4 

Таблиця 3.3.4  

Рівні сформованості соціальних навичок студентів у контрольних і 

експериментальних групах на етапі контрольного експерименту 

Рівні Контрольні групи Експериментальні групи 

абс % абс % 

Високий 48 24,4 103 52,2 

Середній 89 45,6 73 37,27 

Низький 58 30 21 10,53 

Всього 195 100 197 100 

 

Для перевірки ефективності методики формування соціальних навичок 

студентів аграрних ЗВО  застосовуємо критерій χ2.  

Для перевірки гіпотези про незалежність емпіричних розподілів у 

генеральній сукупності, сформулюємо гіпотези нульову (Нo) та альтернативну 

(Нα): 

Нo: емпіричні розподіли незалежні (між реалізацією методики 

формування соціальних навичок студентів аграрних ЗВО та сформованістю у 

них даних здатностей немає залежності); 

Нα: емпіричні розподіли залежні. 

Для перевірки Нo визначаємо фактичне значення критерію χ2 і 

порівнюємо його з табличним значенням критерію χ2
0,05. (див. Табл. 3.3.5).  

Таблиця 3.3.5  

Обчислення χ2 

Частота 

𝑛𝑖 

Очікувана 

частота 

𝑛˜𝑖 

𝑛𝑖 - 𝑛˜𝑖 (𝑛𝑖 - 𝑛˜𝑖)² (𝑛𝑖 – 𝑛˜𝑖)² 

𝑛˜𝑖 

48 75,11 -27,11 734,9521 9,78501 

103 75,89 27,11 734,9521 9,684439 

89 80,59 8,41 70,7281 0,877629 

73 81,41 -8,41 70,7281 0,868789 

58 39,3 18,7 349,69 8,897964 

21 39,7 -18,7 349,69 8,808312 

  χ2  = 38,92214 
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При k=2 і α=0,05 χ2
0,05=5,991. Порівнявши Тексп. з критичним значенням 

критерію Ткрит., отримуємо 5,991<38,92214, що дає підстави відхилити 

нульову гіпотезу Нo про незалежність розподілу студентів по групах і рівнях, 

яка не узгоджується з фактичними даними, і прийняти альтернативну гіпотезу 

Нα про те, що різниця між даними експериментальної і контрольної групи не є 

випадковою, а виникла внаслідок реалізації експериментального фактора – 

методики формування соціальних навичок студентів аграрних ЗВО. 
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Висновки до третього розділу 

 

У процесі реалізації констатувального експерименту встановлено, що 

найбільший відсоток студентів  із високим рівнем сформованості зафіксовано 

за такими соціальними навичками як: вмотивованість до саморозвитку 

(40,31%); усвідомлення значення соціальних навичок для професійного 

зростання і саморозвитку (39,79%); ставлення до живої природи (34,95%). У 

той же час найбільший відсоток студентів  із низьким рівнем сформованості 

зафіксовано за такими соціальними навичками: стресостійкість (59,44%); 

знання про лідерство та командо утворення (48,47%); переважаюча егоїстична 

спрямованість (43,62%). 

Найменший відсоток студентів із високим рівнем сформованості 

соціальних навичок констатуємо за мотиваційно-поведінковим критерієм 

(21,11%, проти 22,13% за емоційно-ціннісним та 27,1% когнітивно-

гностичним критеріями). Найбільший відсоток студентів із середнім рівнем 

сформованості соціальних навичок за емоційно-ціннісним критерієм (58,1%, 

проти 48,47% за мотиваційно-поведінковим та 36,1% за когнітивно-

гностичним критеріями). Значний відсоток студентів із низьким рівнем 

сформованості соціальних навичок фіксуємо за когнітивно-гностичним та 

мотиваційно-поведінковим критерієм (відповідно 36,8% та 30,42%, проти 

19,77% за емоційно-ціннісним), що свідчить про необхідність зосередити 

вплив на когнітивну та поведінкову сферу особистості в процесі 

формувального етапу експерименту.  Встановлено, що студентів аграрних 

ЗВО із високим рівнем сформованості соціальних навичок – 23,45%; із 

середнім – 47,55%; із низьким – 29%. 

Сконструйовано, обґрунтовано та показано шляхи реалізації методики 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти.  З 

метою системного представлення її структурних складових застосовано метод 

моделювання. Методика, як комплекс інструментів включає методологічні 

підходи, зміст, форми, методи, прийоми, засоби – є цілісною системою і 
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охоплює усі компоненти освітнього процесу, а саме:  цільовий (мета,  

завдання), методологічний (підходи) змістовий (структурні елементи 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, відповідні їм 

цінності), діагностичний (методика діагностики соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти); операційний (методи, форми, засоби, 

прийоми формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти); етапи розгортання методики (послідовність застосування 

інструментарію);  результат (сформованість соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти); контрольно-корекційний (діагностика та 

зіставлення результату із метою, можливість внесення змін у будь-який із 

компонентів моделі). 

Запропонована методика формування соціальних навичок студентів 

реалізується шляхом застосування комплексу методологічних підходів: 

системний (функціональний взаємозв’язок суб’єктів, компонентів освітнього 

процесу, форм, засобів прийомів спрямованих на досягнення мети методики); 

аксіологічний (лідерські, комунікативні цінності, цінності управління 

емоціями, особистісні, валео-екологічні); особистісно-орієнтований 

(врахування потреб, інтересів студентів, створення умова для 

самовдосконалення соціальних навичок); діяльнісний (залучення студентів до 

перетворювальної активності та повторення певних дій). 

Операційний компонент нашої методики передбачав алгоритмічну 

реалізацію комплексу заходів, форм, методів і засобів формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти та забезпечення на кожному 

із етапів відповідних форм, методів і педагогічних умов. Операційний 

компонет методики сключає 4 етапи, а саме: знаннєцентриський, емотивний, 

перетворювальний, самовдосконалення. У процесі втілення 

знаннєцентриського етапу забезпечувалась перша педагогічна умова, 

відбувалась підготовка суб’єктів освітнього процесу до формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. Проводилися 

науково-методичні семінари «Школа молодого педагога». Запропоновано та 
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впроваджено вибіркові та факультативні авторські курси з розвитку 

соціальних навичок, а саме: «Лідерологія»;  нормативний освітній компоненти 

«Лідерство та адміністрування» для студентів спеціальності «Технологія 

виробництва і переробки продуктів тваринництва» та для студентів 

спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», а також факультативні 

курси «Соціальне лідерство і командоутворення». 

Емотивний етап реалізації операційного компоненту методики 

формування соціальних навичок студентів передбачав орієнтування студентів 

на перегляд відповідних художніх та документальних фільмів про відомих 

людей, лідерів агропромислової галузі, політиків, спортсменів, організаторів 

виробництва, активних фундаторів впровадження органічного землеробства, 

екологічно чистих технологій ведення агрогосподарства. У процесі реалізації 

емотивного етапу забезпечувалась друга педагогічна умова –  «передача 

студентам знань про соціальні навички на прикладі успішних фахівців, 

суб’єктів підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі», 

вивчалися біографії відомих людей, пропонувалася добірка цікавої літератури. 

забезпечувалося зближення студентів експериментальних груп із 

роботодавцями. Нами зініційовано створення спеціального підрозділу ради 

роботодавців націленого на вмотивування самовиховання соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти, а саме – Клуб аграрного та 

освітнього консалтингу. На етапі актуалізації потреб у саморозвитку 

лідерських якостей організовувалися творчі конкурси та змагання. 

Третій етап операційного компоненту моделі формування соціальних 

навичок – «перетворювальний» – передбачав включення   студентів аграрних 

закладів вищої освіти у різні види перетворювальної активності. На даному 

етапі втілювалась третя педагогічна умова – «стимулювання участі студентів 

аграрних закладів вищої освіти у колективних формах перетворювальної 

активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах студентського 

самоврядування», застосовувалися практичні методи, вправляння, ділові 

рольові ігри, тренінгові вправи, кейс-метод у контексті семінарсько-
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практичних занять з «Лідерології». Наприклад, тенінгові вправи на розвиток 

здатності працювати в команді: «Побудова фігур», «Спільний малюнок», 

«Велике сімейне фото»; на розвиток комунікативних здатностей: «Розтисни 

кулак», «Пам’ятник почуттям», «Три факти про себе»; авторські ділові і 

рольові ігри: «Тваринницький комплекс на околиці міста», «Розумний вибір 

між вирощуванням кукурудзи як кормової культури чи сировини для 

вироблення біоетанолу». 

Проводилися заходи із самообслуговування («Чистий четвер», 

будівельні бригати, трудові загони), молодіжний фестиваль вибори 

«Студентська республіка», дочучення до гурткової роботи 

Четвертий етап операційного компоненту моделі – 

«самовдосконалення» – студент обираючи приклад для наслідування, власний 

ідеал «шліфує» соціальні навички. Головним на цьому етапі є метод 

педагогічного супроводу студента, прикладу, інтерактивні методи, тренінгові 

вправи. У ході реалізації експерименту забезпечувався педагогічний супровід 

процесу самовиховання студентів на основі рефлексії та зіставлення їх «Я-

реального» із «Я-ідеальним». Студентів знайомили із методами 

самовдосконалення та самовиховання. Навчали розробляти програму 

самовиховання соціальних навичок, будувати кластер таких навичок із 

врахування особливостей майбутньої професійної діяльності. Розроблено 

алгоритм самовиховання соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти, а саме:  1) актуалізація потреб у сформованих соціальних 

навичках; 2) конструювання кластеру соціальних навичок із урахуванням 

особливостей професійної діяльності; 3) самодіагностика соціальних навичок 

(див. параграф 3.1); 4) розробка програми «Я-ідеальний» із залученням до 

перетворювальної активності. 

Отриманий у результаті застосування моделі результат зіставляється із 

означеною метою, якщо виявлялися невідповідності то вносилися корективи у 

будь-який із компонентів моделі формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти. 
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У ході проведення експериментального дослідження з перевірки 

ефективності методики формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти встановлено, що різниця між даними експериментальної 

і контрольної групи не є випадковою, а виникла внаслідок реалізації 

експериментального фактору – методики формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Так, у контрольних групах суттєвих 

змін у рівні сформованості соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти не зафіксовано, у той час як відсоток студентів 

експериментальних груп із високим рівнем зріс із 23,39% (46 осіб) до 52,2% 

(103 особи), а що важливо, із низьким рівнем зменшився із 28,6% (56 осіб) до 

10,53% (21 особа). 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, у дисертаційній праці розроблено теоретичні і методичні 

засади формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти і представлено науково обґрунтований спосіб для досягнення мети і 

вирішення завдань дослідження. Отримані у ході  педагогічного експерименту 

результати підтвердили ефективність розробленої та впровадженої нами 

методики формування соціальних навичко студентів аграрних закладів вищої 

освіти, що дає можливість сформулювати такі висновки: 

1. У процесі реконструкції еволюції педагогічних ідей формування 

соціальних навичок особистості вділено вісім етапів, у межах який 

фіксуються особливі інтерпретації і шляхи досягнення поставленої у нашому 

дослідженні задачі. Зокрема, встановлено, що у доцивілізаційний період 

родоплемінного ладу старші члени спільноти передавали підростаючому 

поколінню відповідний досвід, виробляли у дітей та молоді навички 

співжиття. У Добу  цивілізацій Стародавнього Сходу на зміст формування 

соціальних навичок підростаючого покоління впливали релігійні вірування і 

культи (Індуїзм, Буддизм, Кунфуціанство), виникнення держави та 

писемності. У добу Античності, у молоді виховували доблесть,  формували 

ораторські навички, опановували міфологію, історію свого народу, знали 

подвиги предків. У добу Середньовіччя на зміст, форми і засоби формування 

соціальних навичок підростаючої особистості вплинула християнська 

традиція, в межах якої важлива роль відводилась вихованню духовних якостей 

людини, формуванню моральних навичок, навичок віри у Бога та дотримання 

Законів Божих, шанування влади і станової ієрархії, мужності, щедрості, і 

звичайно, навички аскетизму, самообмеження гріховних, тілесних поривань. 

У період Відродження і Реформації засуджувались догматичні методи 

схоластичної педагогіки, зверталась увага на плекання розуміння, розвиток 

мислення. Багатство, слава, успіх, визнання, досягнення влади вже не 

сприймаються як щось гріховне, а заохочуються і свідчать про підтримку 
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підприємницьких ініціатив людини вищими силами (Протестантизм). 

Звертається увага на досягнення й утримання влади над людьми за допомогою 

принципу «мета виправдовує засоби» (Н.Макіавеллі). У добу Нового часу 

XVII-XIX ст. накопичуються нові знання про людину і світ, відбувся 

коперніканський переворот, виникла педагогіка як наука. Серед ідей 

формування соціальних навичок превалюють сенсуалістичні (Ф. Бекон, 

В.Ратке, Я.Коменський) раціоналістичні (Р.Декарт) концепції із опорою на 

методи наукового пошуку (індукція, дедукція), вважається, що краще 

формувати не вченого, а ділову людину (джентльмена) з хорошими, 

аристократичними манерами поведінки (Дж.Локк). Утвердження класу 

підприємливих людей, нової буржуазії,  детермінували зміну підходів до 

формування соціальних навичок особистості. Рух Просвітництва (Й.Базедов, 

Й.Кампе, Ф.Фенелон, К.Гельвецій, Вольтер, Ж-Ж.Руссо) базують виховання 

соціальних навичок на ідеях природного права, соціального договору, 

філантропізму та едукаціонізму, свободи, рівності, братерства. У формуванні 

навичок велика роль відводиться: елементарним знанням, трудовій діяльності 

(Й.Песталоцці); дотриманню принципів природовідповідності, 

культуровідповідності і самодіяльності. (А. Дістервег); опорі на позитивні 

знання і соціологію (О.Конт, Г.Спенсер); вольові здатності і моральний 

нігілізм (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше). У Новітній час кін. XIX-XXI ст.  учені 

педагоги шукають нові шляхи, підходи, концепції у формуванні навичок, у 

тому числі і соціальних. Утвердилась педагогіка вільного виховання (Еллен 

Кей, Марія Монтессорі, Генріх Шаррельман), педагогіка дії (Вільгельм-Август 

Лай) і трудової школи (Георг Кершенштайнер), інструменталізм (Дж. Дьюї), 

метод проектів (У.Кілпатрік), Вальдорфська педагогіка (Р.Штайнер) інші. На 

початку ХХ століття виникали «нові школи» – приватні заклади створені для 

еліти, де здійснювали підготовку політичних діячів та керівників для 

промисловості. Сьогодні, в умовах інформаційного суспільства знань, 

цифровізації усіх сфер життя, розвитку штучного інтелекту у вимогах до 

фахівця значна увага приділяється формуванню соціальних, м’яких навичок 
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(soft skills) успіху із застосуванням аксіологічного, системного, 

антропологічного, акмеологічного, синергетичного, студентоцентрованого 

підходів, різних технологій (Scrum проектів, інтерактивних технологій, 

технологій контекстного навчання, особистісно-орієнтованих технологій,  

ігрових технології, SMART-технологій та інше). 

2. З приводу другого завдання, низначено сутність і структуру поняття 

«соціальні навички студентів аграрних закладів вищої освіти» під якими ми 

розуміємо таке інтегративне, особистісне утворення, яке засновується на 

гуманітарних знаннях про комунікацію, лідерство, керування емоціями, 

особистісний розвиток, біоетику та професійних знаннях у галузі 

агропромислового комплексу, сільського господарства що дозволяє, без 

значних затрат нервової і психічної енергії, в автоматичному режимі, будувати 

плідні стосунки із соціальним оточенням, досягати успіху на робочому місці, 

постійно оновлювати знання та ділитись ними, здійснювати професійну 

діяльність з використанням інноваційних екологобезпечних технологій та 

декарбонізувати агровиробництво. 

Нами згруповано і сконструйовано кластер, соціальних навичок а саме: 

комунікативні навички (спілкування, публічних виступів, переконання, 

ведення переговорів, дипломатичні навички, навички тактовної поведінки); 

лідерські (неформального впливу на послідовників, роботи в команді, 

управління часом, наставницькі навички, навички коучингу); керування 

емоціями (навички стресостійкості, емпатії); навички особистісного розвитку 

(навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність (здатність 

генерувати нові ідеє та втілювати їх, здатність продукувати і реалізувати 

нестандартні рішення), відповідальність); валео-екологічні навички (навички 

здорового способу життя, етичного поводження із живими організмами та 

природою). Ці навички  підкреслюють також специфічність категорії фахівців 

біономічних професій типу «людина-природа», які матимуть контакт із 

землею, живими організмами, тваринами і рослинами та зобов’язані 
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піклуватися про зменшення техногенного й антропогенного навантаження на 

довкілля, декарбонізацію агровиробництва. 

У структурі соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти нами виділено: когнітивний компонент – знання про соціальні навички; 

емотивний компонент - включає потребу у застосуванні соціальних навичок, 

потребу у високих досягненнях та емоційно-позитивне, ціннісне ставлення до 

плідної соціальної взаємодії; конативний компонент – передбачає готовність 

до виконавських дій з реалізації потенціалу соціальних навичок та відповідну 

перетворювальну активність у соціальному і природному середовищі. 

Відповідно до цього розроблено систему критеріїв і показників 

методики діагностики.  

3. З приводу третього завдання, узагальнено вітчизняний  і зарубіжний 

досвід,  встановлено основні шляхи формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти, а саме: 1) під час викладання освітніх 

компонентів, які за своїм змістом є найбільш сприятливими для формування 

соціальних навичок (українська мова, іноземна мова, історія України, 

філософія, вибіркові освітні компоненти такі як лідорологія, крос-культурна 

комунікація та ін.); 2) під час різноманітних практик і стажувань (навчальних, 

виробничих, мовних); 3) у процесі залучення здобувачів вищої освіти до 

науково-дослідної роботи і представлення результатів такої роботи (наукові 

конференції, семінари, конкурси наукових робіт, олімпіади, захисти курсових, 

бакалаврських, магістерських робіт, наукові проекти); 4) участь студентів у 

мовних клубах, гуртках, Центрах мовної підготовки; 5) залучення 

студентської молоді до участі в роботі студентського самоврядування, 

громадських організацій; 6) шляхом застосування інтерактивних технологій 

форм і методів викладання (тренінги, майстер класи, кейс-технологія, ігрові 

технології, Scrum та ін.); 7) засобами позааудиторної роботи (кураторські 

години, клуби за інтересами, гуртки, студії); 8) участю у різноманітних 

проектах (наукових, соціальних, бізнес проектах).  
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Разом із цим варто відзначити, що існують певні труднощі, або недоліки 

в організації цілеспрямованої системи формування соціальних навичок 

студентської молоді, зокрема основними з них можна виділити такі: 

1) декларативність формування соціальних навичок студентів (про що 

свідчать силабуси на робочі програми окремих освітніх компонентів 

(задекларованих як таких, що формують зазначені навички), проте це не 

відображено ні в меті, ні в завданнях, ні в календарному плані); 2) недостатня 

методична підготовленість науково-педагогічних працівників до розвитку 

м’яких навичок здобувачів вищої освіти (про що свідчать результати 

опитування та бесід із викладачами); 3) невмотивованість науково-

педагогічних працівників, оскільки їх основні зусилля спрямовані на 

формування твердих (професійних) навичок; 4) недостатнє розуміння 

здобувачами вищої освіти ролі соціальних навичок у працевлаштуванні і 

успішній реалізації професійних завдань.  

4. З приводу четвертого завдання, для виокремлення педагогічних умов 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти 

нами застосовано метод експертної оцінки. У результаті чого отримано три 

педагогічні умови з найвищим ранговим номером, а саме:  1) забезпечення 

готовності суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти; 2) передача студентам знань про 

соціальні навички на прикладі успішних фахівців, суб’єктів підприємницької 

діяльності в агропромисловому комплексі; 3) стимулювання участі студентів 

аграрних закладів вищої освіти у колективних формах перетворювальної 

активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах студентського 

самоврядування). 

5. З приводу п’ятого завдання, з метою системного представлення 

перемету нашого дослідження та його основних складових елементів, етапів, 

компонентів, а також педагогічних умов методики формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти застосовано метод 

моделювання. Розроблена нами модель формування соціальних навичок 
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студентів аграрних закладів вищої освіти соціально зумовлена, включає 

педагогічні умови, характеризується системністю і послідовним розгортання 

у просторі і часі (етапність. Методика формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти (модель), як комплекс інструментів 

включає методологічні підходи, зміст, форми, методи, прийоми, засоби – є 

цілісною системою і охоплює усі компоненти освітнього процесу, а саме:  

цільовий (мета,  завдання), методологічний (підходи) змістовий (структурні 

елементи соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, 

відповідні їм цінності), діагностичний (методика діагностики соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти); операційний (методи, 

форми, засоби, прийоми формування соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти); етапи розгортання методики (послідовність 

застосування інструментарію);  результат (сформованість соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти); контрольно-корекційний 

(діагностика та зіставлення результату із метою, можливість внесення змін у 

будь-який із компонентів моделі). 

Встановлено,  що запропонована методика формування соціальних 

навичок студентів реалізується шляхом застосування комплексу 

методологічних підходів: системний (функціональний взаємозв’язок 

суб’єктів, компонентів освітнього процесу, форм, засобів прийомів 

спрямованих на досягнення мети методики); аксіологічний (лідерські, 

комунікативні цінності, цінності управління емоціями, особистісні, валео-

екологічні); особистісно-орієнтований (врахування потреб, інтересів 

студентів, створення умова для самовдосконалення соціальних навичок); 

діяльнісний (залучення студентів до перетворювальної активності та 

повторення певних дій). 

Узагальнені дані сформованості соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти контрольних та експериментальних груп свідчать про 

те, що впроваджувана методика дала позитивну динаміку формування 

соціальних навичок, а саме: у контрольних групах суттєвих змін у рівні 
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сформованості соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти 

не зафіксовано, у той час як відсоток студентів експериментальних груп із 

високим рівнем зріс із 23,39% (46 осіб) до 52,2% (103 особи), а що важливо, із 

низьким рівнем зменшився із 28,6% (56 осіб) до 10,53% (21 особа). 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів поставленої і 

розв’язаної у дисертації наукової проблеми. Перспективами для подальшого 

вивчення у даному напрямі наукових пошуків можуть бути питання щодо 

виявлення гендерних відмінностей у формуванні соціальних навичок 

студентів, вплив на формування цих навичок сімейного виховання, джерел 

фінансування підготовки фахівців, форми навчання (дистанційна, очна, 

заочна, дуальна). 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних 

12. Смоляк, П. О. (2017). Лідери і послідовники діючих наукових шкіл 

кафедри Педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

Педагогіка, психологія, філософія, (277), 238-246. 

13. Смоляк, П. О., & Сопівник, Р. В. (2017). Історико –генетичний аналіз 

ідей виховання лідерських якостей особистості. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, (267), 161-166. 

14. Смоляк, П. О. (2020). Еволюція педагогічних ідей формування 

соціальних навичок особистості. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. №9 (103), 414-424. 

15. Смоляк, П. О. (2020). Сутність і структура поняття «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти» . Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології №8 (102), 306-316. 

16. Смоляк П.О. (2021). Модель формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти. Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка Серія :  Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології № 6 (110 ), 209-219. 
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Статті у наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу 

17. Смоляк, П. О.  (2021). Узагальнення досвіду застосування кейс-

технологій у формуванні соціальних навичок здобувачів вищої освіти. 

PEDAGOGY AND EDUCATION MANAGEMENT REVIEW (PEMR) Issue 

3(5) 4-13. DOI: 10.36690/27332039-2021-3  

 

Тези наукових доповідей 

18. Смоляк, П. О. (2018). Проблема лідерства у творчому спадку А.С. 

Макаренка. Педагогічна спадщина А.Макаренка: Ісорія та сучасність 

(c. 32-34).  

19. Смоляк, П. О.  (2020). Особистісні якості Максима Рильського у 

контексті лідерологічного аналізу. Соціокомунікативний простір 

України: Історія та сьогодення (c. 51-52). Київ:  

20. Смоляк, П. О. (2021). Потреба формування комунікативних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. Соціокомунікативний 

простір України: Історія та сьогодення. Матеріали IV міжнародної 

очно-дистанційної науково-практичної конференції (c. 123-124). Київ. 

21. Смоляк, П.О. (2021). Соціальні навички студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 

присвячена 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського 

національного педагогічного університету імені О.Довженка. «Вища 

педагогічно освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення»  

(с. 25-27). Глухів. 

22. Смоляк, П. О. (2021). Формування соціальних навичок у студентів 

аграрних закладів вищої освіти. Проблеми духовного пробудження 

особистості: культура та духовні цінності XІІ Міжнародна науково-

практична конференція (с. 79-82). Суми. 
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ДОДАТОК Б 

 

Документи, що підтверджують упровадження результатів 
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Додаток  В 

Бланк експертної оцінки соціальних навичок студентів 

 

Критерій Показник Оцінка, 

Бали 0-2 

   

Когнітивно-

гностичний 

критерій 

Знання про комунікацію   

Знання про лідерство та командо утворення  

Усвідомлення значення соціальних навичок для 

професійного зростання і саморозвитку  

 

Знання із біоетики та декарбонізації 

господарювання 

 

  

Емоційно-

ціннісний 

критерій 

Вміння керувати власними емоціями   

Емпатійність  

Ціннісні орієнтації  (спрямованість: соціальна або 

егоїстична)  

 

Ставлення до живої природи  

  

Мотиваційно-

поведінковий 

критерій 

Стресостійкість   

Вмотивованість до саморозвитку  

Управлінські здатності, в тому числі працювати в 

команді 

 

Екологобезпечна поведінка  
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Додаток Г  

 

Авторська методика 

Опитування «Соціальні навички» 

 

Шановні студенти. В рамках виконання дисертаційного дослідження 

проводиться анонімне опитування щодо рівня сформованості у студентів 

м’яких навичок. Просимо об’єктивно відповісти на запитання анкети. 

Результати опитування будуть відображені у публікаціях в узагальненому 

вигляді. Дякуємо за співпрацю! 

 

«Що на Вашу думку найповніше підпадає під поняття «спілкування»? 

- Говоріння, переконання, інтернет спілкування, інтерпретація 

- Говоріння, дихання,  дикція, інтонація 

- Говоріння, мова тіла, жести, письмо 

 

За теорією «Сервант-лідерства», лідер – це: 

- Апостол 

- Священослужитель 

- Слуга 

 

Що на Вашу думку, потрібно для досягнення успіху у Вашій 

професійній діяльності, окрім професійних знань: 

- Мати впливових родичів та застосовувати принцип «мета – 

виправдовує засоби» 

- Наполегливо працювати і не звертати увагу на інших 

- Здатність працювати в команді і саморозвиватись 

 

Що, на Вашу думку, є найбільшим забруднювачем повітря CO2? 
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- Продукти життєдіяльності тварин на фермах (інтестинальна 

ферментація) 

- Гниття харчових відходів 

- Застосування добрив (органічних і неорганічних) 

 

Як Ви поступаєте у ситуації, коли Вас сильно роздратують? 

- Кажу те, що думаю, не стримуючи емоцій 

- Все залежить від ситуації  

- Не проявляю емоцій 

 

Як Ви ставитеся до проблем інших людей? 

- Переймаюся, намагаюся допомогти 

- Якщо це знайомі або рідні , тоді допомагаю вирішити 

- Вважаю, що кожен сам повинен шукати шляхи подолання свої 

труднощів 

 

Що для Вас із переліченого є важливим? 

- Отримувати задоволення від життя, бути в центрі уваги,  

саморозвиватись 

- Будувати гармонійні відносини з іншими людьми і бути членом 

команди 

- Займатися улюбленою справою і щоб ніхто не заважав 

 

Чи турбують Вас екологічні проблеми? 

- Так,  

- Частково 

- Ні, це мене поки не стосується 

 

 

Чи легко Вас вивести із себе? 
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- Так 

- Інколи 

- Ні 

 

 Чи займаєтеся Ви саморозвитком? 

- Так 

- Інколи 

- Поки що, ні 

 

Як Вам легше виконувати складне завдання? 

- Самому все зробити 

- Залучити друзів 

- Спільно із людьми, які розбираються у ситуації, що потребує 

вирішення 

 

Чи практикуєте Ви сортування сміття? 

- Так 

- Інколи 

- Ні 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Д 

 

Тренінгові вправи, ділові, рольові ігри та кейси з формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти  

 

Вправа «Сніданок з героєм» (30 хв.) 

 

Мета: відпрацювати навички переконання і вміння знайти аргументи на 

користь своєї позиції. 

Матеріали: ручки, аркуші паперу. 

Хід вправи. 

Групі пропонується уявити, що у кожного з присутніх є можливість 

поснідати з відомою людиною. Це може бути знаменитість сьогодення, чи 

історична постать минулого, або звичайна людина, яка справила на вас 

враження в якийсь момент життя. Кожен має вирішити для себе, з ким він хотів 

би зустрітися, і чому. Потрібно записати ім'я свого героя на аркуші паперу і 

поділитися на пари, потім треба вирішити з ким із героїв ви будете 

зустрічатися. Потім пари об'єднуються в четвірки і проробляють теж саме, 

потім об'єднується вся група і вибирає одного героя.  

Питання для обговорення: 

1. Чому залишився саме цей герой? 

2. Легко було поступатися і чому ви поступалися? 

3. Які почуття ви відчували, коли з вами не погоджувалися? 

4. Що ви відчували, коли з вами погоджувалися? 

5. Чи часто ви в житті стикаєтеся з ситуацією вибору? 

II. Основна діяльність 

Мета: розвинути навички спілкування. 

Матеріали: картки з назвами героїв. 
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Гра «Мафія» (50-60 хв.) 

 

Мета: розвинути навики переконання, захисту своєї позиції. 

Матеріали: картки з написами CITIZEN, DOCTOR, MAFIA, MANIAC. 

Суть гри. 

Гра «Мафія» грунтується на спілкуванні постійному спілкуванні та на 

обговореннях між учасниками. У грі є місце обману і підступності, укладанню 

і підлому порушенню договорів та альянсів. Обговорення ігрового положення 

проходить шляхом зіткнення думок в невпинних суперечках, при цьому одні 

гравці воліють відмовчуватися, інші - навпаки, надто активно і шумно беруть 

участь в обговоренні. Таким чином, гра максимально наближена до реального 

життя. Завдання для мирних жителів є зрозуміти, хто мафія, завдання мафії 

грати так, щоб ніхто з мирних жителів не здогадався, що вони мафія. 

 

Головні правила гри в мафію.  

Ведучий роздає учасникам гри карти сорочкою вгору. 

 Учасники, яким дісталися карти з написом CITIZEN, входять до складу 

команди «мирних жителів». Учасник, який отримав карту з написом DOCTOR, 

є «доктором» і входить в команду «мирних жителів». Учасникам, яким 

дісталися карти з написом MAFIA, входять до складу команди «мафії». 

Учасник, який отримав карту з написом MANIAC, є «маніяком» і входить в 

команду «мирних жителів». Ігровий процес ділиться на «день» і «ніч»: 

 Перший раунд починається з наступу ночі, під час якої всі гравці засинають, 

тобто закривають очі і одягають маски. Вночі ведучий дозволяє гравцям-

мафіозі відкрити очі і познайомитися з соратниками. Після знайомства гравці 

команди мафії засинають. Далі ведучий просить прокинутися доктора. Доктор 

прокидається і засинає, після чого ведучий будить маніяка. В результаті цього 

ведучий розуміє, хто є хто. Наступному раунд передбачаю дії в день, всі гравці 

прокидаються, і починається обговорення питання про те, хто з них може бути 

нечесною, тобто причетний до мафії. По закінченні обговорення ведучим 
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оголошується відкрите голосування за посадку в тюрму. Гравець, що набрав 

найбільшу кількість голосів, повинен відправитися за грати, тобто вийти з гри, 

попередньо відкривши свою карту і показавши її всім учасникам. Потім знову 

настає ніч, і прокидається мафія. Команда мафії мімікою і жестами радиться і 

вибирає наступну жертву, про що повідомляє ведучому. Мафія засинає. Далі, 

відповідно до правил гри Мафія, прокидається доктор і вказує на одного з 

жителів, якого бажає вилікувати, тобто врятувати від вбивства. Доктор 

засинає. (Доктор не може лікувати одного і того ж гравця дві ночі поспіль, у 

тому числі й себе). Прокидається маніяк і вказує на одного з жителів, якого 

бажає «піддати насиллю», після чого він також засинає. Настає новий день. 

Якщо мафія і доктор вночі вказали на одну і ту ж людину, то жертва виживає. 

Ведучий оголошує, що вночі було здійснено замах на одного з мирних 

жителів, але мафія промахнулася, і все місто прокидається. Ім'я гравця який 

вижив не розкривається. Якщо лікар не зміг «вилікувати» жертву. Ведучий 

оголошує, що прокидаються усі, окрім убитого мафією вночі жителя. Цей 

учасник виходить з гри, а його карта демонструється всім жителям. Також 

ведучий оголошує гравця, який вночі був «підданий насиллю» з боку маніяка, 

весь наступний «день», цей гравець не може говорити. Інформація про всі 

події, які відбулися «вночі», а також про голосування попереднього «дня» 

використовується гравцями, які залишилися в живих з метою здійснення 

чергового вибору та ув’язнення підозрюваних. Далі все повторюється згідно з 

вище описаними правилами. (обговорення, голосування і т.д.) Гра триває до 

повної перемоги однієї з команд, а саме, арешту всіх учасників мафії, або 

вбивства всіх мирних жителів. 

Питання для обговорення:  

1. Чи зручно вам було знаходитися в тій чи іншій ролі? 

2. Які почуття ви переживали, коли доводилося обманювати інших 

учасників? 

3. Чи часто вам в житті доводиться «грати»? 

4. Чи легко вам було приймати рішення на користь інших учасників? 
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5. Які почуття ви переживали, коли не переконливо зіграли свою роль? 

III. Завершення 

Мета: отримання зворотного зв'язку, створення сприятливого емоційного 

клімату в групі. 

Матеріали: картки з назвами героїв. 

 

Вправа «Леопольд» (25 хв.) 

 

Мета: розвинути вміння знаходити підхід до людей. 

Матеріали: картки з кличками котів. 

Хід вправи  

З групи вибирається одна «миша», всі інші стають «котами». Кожен 

«кіт» отримує папірець зі своїм ім'ям, одного з них звуть Леопольдом, а всіх 

інших - іншими котячими іменами, наприклад, Василем, Муркою і т.д. При 

цьому Леопольдом може стати учасник будь-якої статі, і тренер підкреслює це 

групі. Тренер нагадує групі сюжет мультфільму про Леопольда. У цьому 

мультфільмі доброзичливий і нешкідливий кіт Леопольд намагається 

потоваришувати з мишами, які постійно влаштовують йому капості. У даній 

вправі котам теж потрібно буде переконати мишу, що вони невинні і з ними 

можна мати справу. Фокус полягає в тому, що з усіх котів тільки одного звуть 

Леопольд і саме він хоче подружитися з мишами. Всі інші коти - небезпечні 

хижаки, які тільки прикидаються дружелюбними. Завдання кожного кота - 

переконати мишу, що саме він - нешкідливий Леопольд. Завдання миші - 

визначити справжнього Леопольда. Котам дається 5 хвилин на підготовку, 

після чого вони виступають, пояснюючи «миші», чому вони нешкідливі. 

«Миша» оцінює виступи і каже, кому з котів вона повірила. 

 

Питання для обговорення: 

1. Чому ми довіряємо одній людині, але не довіряємо іншому? 

2. Чи легко вам було перебуває в ролі кота чи миші? 
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3. Чи довіряєте ви людям в житті? 

4. Чи довіряють вам люди? 

5. Чи вважаєте ви, що спілкування відіграє важливу роль у взаєминах між 

людьми 

 

 

 

Вправа «Два на два чи Новий Юлій Цезар» 

 

Цілі: 

• ефективно тренувати взаємодію з партнером при максимальній 

концентрації і швидкості і реакції; 

• дати можливість учасникам тренінгу перевірити себе і свою готовність 

виступати в якості лідера; 

• розвинути вміння ефективно працювати в декількох напрямках 

діяльності; 

• навчитися діяти в умовах стресу, не втрачаючи здібностей 

концентрувати увагу на проблемі. 

Розмір групи: не важливий. 

 

Ресурси: вправа повинна проводитись у просторій аудиторії по центру якої 

два стільців, дошка (фліп-чарт) і маркер чи крейда для запису результатів 

кожного раунду. 

 

Час: в залежності від кількості учасників. Кожна четвірка гравців 

знаходиться в грі 10 хвилин. 

 

Хід вправи 

Ця гра покликана нагадати нам про легендарного консула, полководця і 

диктатора Юлія Цезаря, який мав вражаючу здатність одночасно і якісно 
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виконувати кілька різних дій. Часом лідеру доводиться застосовувати на 

практиці вміння якими володів знаменитий римлянин.  

У кожному раунді гри буде брати участь четверо гравців у полі і дві 

групи суддів (кількість суддів значення не має; можна усіх глядачів розділити 

на дві суддівські групи, кожна з яких отримує конкретне завдання). Перша 

ігрова четвірка виходить на майданчик і виносить з собою два стільці. Перший 

і другий гравці сідають один навпроти одного на відстані 2-2,5 м. Третій і 

четвертий гравці спочатку розташовуються за стільцем другого учасника. Це 

їх стартова позиція, потім по ходу гри вони можуть вільно пересуватися по 

кімнаті.  

Правила гри такі. Протягом двох хвилин перший гравець зобов'язаний 

повторювати усі рухи другого гравця, виконувані ним довільно: будь-які рухи 

сидячи, стоячи, в русі по кімнаті ... Крім того, першому гравцеві належить 

відповідати на безперервні питання третього і четвертого гравців. Питання 

довільні. Коли вичерпується фантазія одного із запитувачів, у справу негайно 

включається другий. У грі беруть участь і судді. Вони - найсправедливіші й 

найуважніші арбітри світу. Одна група суддів буде стежити за тим, щоб 

перший гравець не пропускав рухів партнера і повторював кожен з них. За 

кожен пропуск нараховується штрафне очко! Друга група стежить за 

відповідями на питання. Відповіді можуть бути абсолютно вільними, 

відрізнятися нелогічністю, відсутністю зв'язку з питанням і т.д. Важливо, щоб 

прозвучала осмислена реакція першого гравця на питання двох асистентів і 

щоб у своїх відповідях він не користувався забороненими "Так!", "Ні!", "Не 

знаю!" Використання кожної забороненої відповіді приносить штрафне очко. 

Гра триває протягом двох хвилин. Потім судді першої та другої груп 

повідомляють про кількість зароблених гравцем штрафних очок. Результат 

записується. Після цього гравці міняються ролями. Відповідати і повторювати 

рухи протягом двох хвилин іде інший гравець. Знову підводяться підсумки, 

запис і зміна ролей: тепер ігрові стільці займають третій і четвертий учасники, 

а перший і другий будуть задавати питання. Це завдання можна проводити по 



228 
 

черзі з усією групою, щоб визначити абсолютного чемпіона,того, хто набрав 

найменшу кількість штрафних очок. 

 

Завершення: обговорення вправи; при цьому можна ставити такі 

запитання: 

• Які дії було виконувати найскладніше - повторювати рухи партнера чи 

відповідати на питання? 

• Чи переживали ви під час гри кризову напругу, коли ви розуміли, що 

втрачаєте контроль над ситуацією? Що допомогло вам подолати такі 

моменти і повернутися до виконання завдання? 

• Що ви винесли для себе з гри?  

• Що ви думаєте зараз про сильні і слабкі сторони своєї поведінки в 

кризовій ситуації? 

 

«Тваринницький комплекс на околиці рідного міста?» 

Мета: розвинути екологічну культуру, професійну компетентність, 

навички спілкування, ведення переговорів, вміння переконувати, емпатичні 

якості. 

Матеріали: схематичне зображення розташування тваринницького комплексу 

на околиці міста неподалік від річки (наноситься на дошку або виводиться на 

екран через діа - чи мультимедійний проектор). 

 

Тривалість гри (50-60 хв.) 

Суть гри. 

Тренер (наставник) просить студентську групу уявити, що вони 

мешканці містечка на околицях якого вже збудовано тваринницький 

комплекс, який певною мірою забруднює навколишнє середовище. Мешканці 

містечка вимагають його закриття, бо місто потерпає від забруднення річки (з 

якої водоканал подає мешканцям питну воду), забруднення повітря і грунту. 

Представники тваринницького комплексу виступають проти закриття, 
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наголошуючи на тому, що їхнє агропідприємство виробляє продовольчу 

сировину якою забезпечуються переробні заводи міста, а від так і споживачі, 

необхідними продовольчими товарами. До того ж агровиробники 

наголошують, що припинення роботи тваринницького комплексу призведе до 

масового безробіття міщан.  

Групі незалежних експертів з числа кращих студентів, науково-

педагогічних працівників - фахівців-екологів, менеджерів пропонують 

організувати дискусію з метою вирішення конфлікту між представниками 

агровиробників і мешканців міста, яких у рольовій грі репрезентують 

активісти екологічного руху. Для цього студентська група ділиться на дві 

підгрупи. Перші - виконую роль представників тваринницького комплексу, 

другі – активістів екологічних громадських організацій, які відстоюють 

позицію мешканців міста.  

Гра завершується підведення підсумків в ході чого обговорюються 

позиції сторін, майстерність виконання ролі кожним учасником. 

Наголошується на тому, у яких випадках аргументи сторін були 

переконливими чи слабкими і необґрунтованими. Під час обговорення 

кожному студенту-учаснику гри можна ставити такі питання:  

1. Чи зручно вам було виконувати ту чи іншу роль? 

2. Які почуття ви переживали, коли переконували інших учасників? 

3. Чи доводилось вам бути у такій чи подібній ролі в реальному житті? 

4. Які почуття ви переживали, коли не переконливо зіграли свою роль? 

 

Методика розвитку харизматичності і впевненості в собі  шляхом 

самонавіювання 

Ціль: сприяє розвитку харизматичності, вольових якостей шляхом 

самонавіювання 

Тренінгові вправи дозволяють: розкрити зовнішні прояви волі, зміцнити 

нервову систему; розвинути пам’ять; поліпшити здатності зосереджувати 

свою увагу і активізувати пам'ять; покращити дикцію і артикуляцію. 
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Хід вправи 

Візьміть кольорові фломастери. Підкресліть слова, які ви бажаєте, 

виділить голосом, і ті які хочете виголосити особливо виразно. Помітьте 

також, в яких місцях ви хочете зробити паузи. 

• Я твердо вирішив стати впливовою особистістю. 

• Впливова особа є фахівцем з управління людьми. 

• Я теж буду фахівцем з управління людьми, буду опановувати це 

мистецтво, вправляючись щоденно та за будь-якої можливості. 

• Завдяки комунікабельності та впевненості в собі мені легко спілкуватися 

з людьми. 

• Я - цілеспрямована людина. Я вмію керувати людьми і вести їх за собою. 

 

Проробивши таку попередню роботу, станьте посередині кімнати. 

Промовляйте формулу вголос спочатку в повільному темпі. Через 5-7 днів 

тренувань зміст формули і спосіб її проголошення засвоїться на підсвідомому 

рівні. Після цього слід зробити у своїх тренуваннях ще один крок вперед. 

Треба стати перед великим дзеркалом, в якому ви бачите себе з голови до ніг і 

виконувати вправу з повторення наведених фраз знову. Не пізніше, ніж через 

20-25 днів зміняться ваші погляд, вираз обличчя, поза, жести, а разом з ними 

посилиться і вселятиме довіру ваш голос. Таким чином, за допомогою 

власного відображення в дзеркалі і звуку ви будете здійснювати вплив на себе 

шляхом самонавіювання.  

Кожну формулу слід повторювати близько 7 хвилин. Спочатку може 

відчуватись втома. Не дивуйтеся - це нормальне явище. Через приблизно 20 

хвилин, ви відчуєте у себе більше сил, ніж до того, як почали озвучувати 

формулу. В основі цих тренувань лежить принцип, який говорить, що 

відновлюватися і примножуватися може тільки та сила, яку затратили. Якщо 

ви тільки пробігли очима текст, то зрозуміло, нічого у вас не відновиться і 

нічого не примножиться. Вправи ж додають переконливості вашому голосу, 
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вселяють віру у свої сили, активізують діяльність залоз внутрішньої секреції, 

сприяють утворенню ендорфінів - гормонів, що викликають у нас стан радості 

і щастя 

 

Дискусія 

«Розумний вибір між посиленням продовольчої безпеки і 

просуванням альтернативних джерел енергетики?» 

Ціль: розвиток екологічної культури, професійної компетентності, 

практичного мислення, комунікативних якостей,  

Матеріали: ручки, аркуші паперу. 

Хід дискусії. 

Студентам пропонується взяти участь в обговоренні проблеми розвитку 

агропромислової галузі вирішуючи шляхом дискусії дилему стосовно  

вирощування кукурудзи для виробництва біоетанолу чи в якості кормової 

культури для тваринницької галузі. При цьому група поділяється на дві рівні 

підгрупи перша з яких представляє виробників м’яса, прихильників 

вирощування кукурудзи на корм для тварин, друга - репрезентує виробників 

альтернативних джерел енергетики.  

У зв’язку із необхідністю диверсифікації енергетичної залежності 

України від іноземних енергоносіїв, здешевлення собівартості 

енергозатратного виробництва, покращення екологічної ситуації шляхом 

заміни нафтопродуктів менш шкідливим пальним та зменшенням викидів СО2 

в атмосферу, виробники біоетанолу намагаються через лобістів у Верховній 

Раді провести законопроект про «Обіг на ринку нафтопродуктів не менше 10% 

пального виробленого з біоетанолу». Ці ініціативи наносять удар по м’ясній 

галузі, оскільки суттєво зростає на ринку ціна однієї тони кукурудзи, як 

кормової культури, потенціал якої конвертується у м’ясо. Від цього 

потерпатимуть споживачі, погіршиться продовольча безпека країни, бо 

здорощання кукурудзи призведе до банкрутства тваринницьких комплексів і 

м’ясопереробних заводів. На основі цього наставник (модератор) запрошує 
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студентів дискутуючи між собою  груп до конструктивної дискусії з 

вирішення означеної проблеми.  

На заняття, в ході якого передбачається організація таких дискусій, 

можуть бути запрошені експерти відповідних кафедр, які вводитимуть на 

користь різних точок зору додаткові аргументи та спрямовуватимуть дискусію 

у наукове, фахове русло.  

Завершується дискусія підведенням підсумків шляхом вироблення 

збалансованих висновків. Наставник (модератор) відзначає найактивніших 

учасників суперечки з числа підопічних студентів. 

 

 

Вправа «Моя проблема в спілкуванні» 

 

Час: 15-20 хв. 

Члени групи пишуть на окремих аркушах паперу в короткій, лаконічній 

формі відповідь на питання: «У чому полягає твоя основна проблема в 

спілкуванні?» Листки не підписуються. Листки згортаються і складаються 

разом. Потім кожен студент довільно бере будь-який листок, читає його і 

намагається знайти прийом, за допомогою якого він зміг би вийти з даної 

проблеми. Група слухає його пропозицію і оцінює, чи правильно зрозуміла 

відповідна проблема і чи дійсно пропонований прийом сприяє її вирішенню. 

Допускаються критичні висловлювання, що уточнюють або розширюють 

відповідь. 
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Вправа «Я - зірка» 

 

Мета: відпрацювання навичок впевненої поведінки. 

Час: 20 хв. 

Матеріали: не потрібні. 

Процедура: Вправа проводиться по колу. Кожен учасник вибирає для себе 

роль значущої для нього, і, в той же час, відомої присутнім зірки (Лідер АПК, 

Президент України, казковий персонаж, літературний герой і т.д.). Потім він 

проводить самопрезентацію (вербально або невербально: вимовляє якусь 

фразу або показує певний жест, що характеризує його зірку). Решта учасників 

намагаються відгадати ім’я «кумира». 

Запитання: 

1. Чи складно Вам було вибрати для себе роль значущої і відомої «зірки»? 

2. Що схожого між Вами та обраною «зіркою»? 

3. Які почуття виникали у вас під час презентації? 

4. Ви намагалися показати обрану Вами «зірку» так, щоб було зрозуміло 

іншим? 

5. Що було легше, показувати чи відгадувати? 

 

Вправа «Побажання по колу» 

 

Мета: підняти загальний емоційний настрій і акцентувати доброзичливе 

ставлення один до одного. 

Час: 5 хв. 

Матеріали: не потрібні. 

Ведучий пропонує членам групи побажати своєму сусідові щось приємне. 
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