
«SOFT SKILLS» в 

життєвому  просторі 

студентів Академії 



«SOFT SKILLS» У ТРЬОХ АСПЕКТАХ 

ГЛОСАРІЙ 

«Soft skills» – «м’які, соціальні та навички успішності»  включають в себе навички 

комунікації, лідерство, відповідальність, вміння працювати в критичних умовах, 

залагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, самостійно 

приймати рішення, критично мислити. 



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

визначено наступні важливі
соціальні навички:



- Вирішення проблем.
- Творче мислення.
- Робота в команді.
- Внутрішньо-особистісні навички: вміння 
розуміти себе.
- Навички міжособистісного   спілкування.
- Комунікативні навички.
- Лідерські здібності.
- Позитивне ставлення до світу.
- Вміння слухати.



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКУЮЧИМИ 

ЛІКАРЯМИ, ВИКЛАДАЧАМИ АКАДЕМІЇ

• Навички комунікації

• Вміння працювати в критичних умовах

• Вміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення

• Лідерство + самостійність у професійних діях

• Успішна робота в команді

• Необхідність управляти своїм часом

• Здатність логічно і критично мислити

• Креативність

• Співчуття, милосердя

• Готовність прийти на допомогу.

• Критичне ставлення до сучасності



ЗАХОДИ, ЩО ФОРМУЮТЬ «SOFT SKILLS» ТА ЇХ 
РОЗВИТОК

"Лідери 
освітніх 
технологій» 
тренінг з 
освітянами 
Львівщини 
та 
студентами 
Академії



Комунікативні навички

Дискусія

«Я права 
тому 
що….»



Проєкт «Мова та професія»

Сприймаємо та 
навчаємось…



Сприймаємо та навчаємось



Захист магістерських робіт та 
вміння дискусувати



Елемент тренінгу  « За волю України»



Командна робота та співпраця



Командна робота та співпраця



Співпраця з партнерами
 



Екскурсії до музею хвороб
людини

 



Тренінгові 
моделі 
навчання 

Адаптивність



Симуляційні ігри

Розв'язання 
етичних проблем

Розв'язання 
проблем з 

безпеки пацієнта

Досягнення 
компетентностей з 

застосуванням 
практичних навиків.

Особливість 
технологій



Командна робота та співпраця 



«Милосердя»

Приймають участь у проведенні міської акції
"Профілактика Артеріальної гіпертензії".



Командна робота 
співпраця

«Панацея» 

Розбирають цікаві клінічні
випадки, готують доповіді
для студентських
конференцій



Критичне 
спостереження

Майстер-клас з виготовлення знімних протезів 



Занняття з фармакології 
«Фармакологічні засоби 

нового покоління»

Критичне спостереження

 



Інтегроване заняття з «Основ 
медсестринства» в групі студентів з 
вадами зору та студентами-бакалаврами

Комунікативність

Вміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення

Готовність прийти на допомогу



Волонтерська діяльність

 

Співчуття, милосердя



Робота в команді

Позитивне ставлення до світу



«SOFT SKILLS» 
в життєвому  
просторі 
студентів 
Академії 
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