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У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та експериментально перевірено 

методику формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Аналіз джерел літератури дозволив реконструювати еволюцію ідей формування 

соціальних навичок особистості, у результаті чого виділено вісім етапів, у межах  

яких 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, студенто-

центрованого підходів, різних технологій (Scrum проєктів, інтерактивних технологій, 

технологій контекстного навчання, особистісно-орієнтованих технологій, ігрових технології, 

Smart-технологій та інше). 

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 оновлювати знання та ділитись ними, здійснювати професійну діяльність  

з використанням інноваційних екологобезпечних технологій та декарбонізувати 

агровиробництво. 

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 дисертації 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. 



Здійснено узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду, встановлено основні 

шляхи формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. Водночас, 

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 та успішній реалізації професійних завдань. 

За допомогою методу експертної оцінки здійснено відбір педагогічних умов 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, обґрунтовано  

і показано шляхи їх реалізації. Виділено та обґрунтовано такі 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 (проєкти, продуктивна праця, робота в органах 

студентського самоврядування). 

З метою системного представлення перемету 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, водночас,  

відсоток студентів експериментальних груп із високим рівнем зріс. 
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