


Сучасний погляд на формування особистості 

 У Національній 

доктрині розвитку 

освіти України у XXI 

столітті відзначається, 

що "нове століття 

висуває до освіти нові 

вимоги …  "головна мета 

української системи 

освіти створити умови 

для розвитку і 

самореалізації кожної 

особистості як 

громадянина України, 

формувати покоління, 

здатні навчатися 

протягом життя, 

створювати й розвивати 

цінності громадянського 

суспільства» 

 

  Державний стандарт  

професійно- технічної освіти 

визначає три групи 

компетентностей для учнів 

ПТНЗ, серед яких  є  ключові 

компетентності – загальні 

здібності й уміння 

(психологічні,  соціально-

особистісні, інформаційні, 

комунікативні), що дають змогу 

особі розуміти ситуацію, 

досягати успіху в 

особистісному і професійному 

житті, набувати соціальної 

самостійності та забезпечують 

ефективну професійну й 

міжособистісну взаємодію 

(набуваються впродовж всього 

терміну навчання поза робочим 

навчальним планом»  

Провідні керівники 

бізнесу,    

підприємці,  

політичні лідери 

відзначають, що 

науково-технічна 

революція призводить 

до зростання  потреби 

 в  гнучких    

навичках (англ. Soft 

skills) і визначають 

гнучкі навички як 

критично важливий 

фактор 

працевлаштування  

в умовах сучасного 

ринку праці 





Людмила 

Володимирівна  

Петрановська  

(народ. 20 квітня 

1967, Ташкент) – 

практикуючий 

психолог,  

педагог і публіцист. 

Михайло  

Олександрович 

Лабковской 

(народ. 17 червня 

1961, Москва) 

 - практикуючий 

психолог, 

 юрист, теле- і 

радіоведучий.  



Комунікація 
 Комунікація: 

• обмін інформацією 
між живими 
організмами 
(спілкування) 

• суспільний процес, 
процес обміну 
фактами, ідеями, 
поглядами, емоціями 
тощо   

 Ключовими 
навичками в 
комунікації є такі: 

• вміння домовлятися з 
іншими людьми; 

•   працювати в 
команді; 

•  аргументувати свою 
позицію;  

•  лідерські якості; 

•   емоційний інтелект 

Емоційний інтелект –  

здатність розуміти  

чужі почуття і контролювати свої 



Alias 
( лат. alias — інакше) 

 Словесна  командна гра, 

 в якій один гравець з команди 

повинен пояснити  якомога більше слів, 

показаних на екрані, своїм партнерам, 

не використовуючи при цьому 

однокореневих слів. 



Кооперація 
 Кооперація - 

 здатність злагоджено 
діяти разом з іншими 
людьми, домагаючись 
синергії ресурсів.  
 

 Ключовими навичками 

кооперації є: 

• вміння приймати рішення, 

встановлювати соціальні 

контакти, розподіляти 

обов’язки, взаємодіяти;  

• створювати реальний 

«кінцевий продукт»;  

• оцінювати свою діяльність 

і діяльність партнерів 

• відповідальність 

• лідерство 

• управління часом 

Синергія - підсилює ефект взаємодії 

двох або більше факторів, що 

характеризується тим, що спільна 

дія цих факторів істотно 

перевершує просту суму дій 

кожного із зазначених факторів. 





Креативність 
  Креативність  - 

здатність продукувати 
інноваційні та корисні ідеї. 
 

 Ключовими 
навичками розвитку 
креативності є такі: 

• здатність приймати 
нестандартні рішення в 
складних життєвих і 
виробничих ситуаціях; 

• вміння вирішувати 
будь-які проблеми;  

• домагатися цілей; 

• впевненість в собі; 

• уміння обґрунтовувати і 
захищати свою точку 
зору; 

• вміння відчувати, що 
потрібно саме тобі, не 
боятися це визнати. 

 

 

Креативні  

подарунки  

для батьків 

 Реальна креативність - це злом 

рамок, це злом шаблонів, це зробити 

так, як ніхто до мене не робив.  

Л. В. Петрановська  







Критичне мислення 

     Критичне 
мислення - 
означає 
комплексну 
навичку, що 
допомагає 
вирішувати 
проблеми в 
умовах нестачі 
інформації.  

 Ключовими навичками  розвитку 
критичного мислення є такі: 

• вміння самостійно та критично 
мислити; 

• здатність знаходити логічні 
висновки, спираючись на дані чи 
твердження; 

• вміння вибудовувати стратегію, 
теорію  чи лінію аргументації на 
основі сукупності супровідних 
даних; 

• вміння аналізувати та порівнювати 
факти, обґрунтовувати і захищати 
свою точку зору.  

 





  Впевненість в собі, опора на себе, 

довіра собі, вміння відчувати, що 

потрібно саме тобі, не боятися це 

визнати, не боятися це сказати, не 

боятися цього домагатися. Саме у 

такий    людини набагато більше 

шансів стати успішним в 

особистому та професійному 

житті! 




