
Силабус навчальної дисципліни 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Для всіх факультетів 
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський 
3. Код і назва спеціальності Всі спеціальності 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП для всіх програм 

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

________  Soft skills: соціально-психологічні аспекти 
професійної компетентності 

6. Кількість ЄКТС кредитів 3 
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

18 г. –  9 лк, 12 г. –  6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – 
самостійна робота (з них 4 год. – ДКР), вид контролю: 
залік 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

3-й рік, 5-й або 6-й семестр 

9. Передумови для навчання за 
дисципліною 

Раніше має бути вивчена дисципліна «Філософія» 

10. Анотація (зміст) дисципліни  Дисципліна за вибором: містить змістові модулі: 
1. Комунікаційні здібності та навички як соціально-
психологічна основа професійної компетентності. 
2. Навички особистісної саморегуляції в структурі 
професійної компетентності. 
3. Психологія ділового та креативного мислення як 
Soft skills 

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Знання психологічних особливостей комунікативного 
процесу, законів професійної комунікації; здатність 
вести переговори, домовлятися, переконувати, 
аргументувати власну позицію;  здатність працювати в 
команді, виявляти соціально-психологічні процеси, які 
відбуваються і в групі, та впливати на них 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  

Навички креативного мислення; здатність аналізувати 
інформацію, знаходити та приймати рішення; навички 
самокерування (управління часом, самоорганізація, 
особистісна адаптивність та гнучкість, вміння 
планувати та ставити цілі); навички професійної 
комунікації (володіння техніками проведення 
переговорів, техніками слухання; засобами вирішення 
конфліктів)  

13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену  

1. Виконати домашню контрольну роботу 
2. Виступати з доповідями на семінарі 
3. Отримати за семестр не менше 60 балів. 
4. Скласти залік. 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2019 р.  

15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни " Soft skills: соціально-
психологічні аспекти професійної компетентності " 
підготовки бакалавра всіх спеціальностей 



[Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; розроб. Н.М. 
Дашенкова. – Харків, 2020. http://catalogue.nure.ua/knmz. 
2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Soft skills: соціально-
психологічні аспекти професійної компетентності» / 
Упоряд. Н.М.Дашенкова. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 48 с. 

16. Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

Н.М. Дашенкова, доц. каф. філософії, к. філос. н.; 
доцент 
Е-mail: natalia.dashenkova@nure.ua 

 

  


