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РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» У СТУДЕНТІВ – КОНКУРЕНЦІЯ 

НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Анотація. У світі, який стрімко розвивається дуже важливим є залишатися 

компетентною людиною. Професійне зростання безпосередньо залежить від 

компетенцій, які сформувалися у потенційного працівника за час навчання в 

освітніх закладах. Дана стаття розглядає складові soft skills, актуальність 

здобуття студентами soft skills. Розвиток soft skills в процесі навчання доповнює 

професійну підготовку універсалізмом, що дозволяє особистості швидко і 

успішно адаптуватися і досягати успіху на ринку праці.  

Ключові слова: soft skills, «м’які» навички, компетенції, уміння, навички, 

знання, розвиток, випускники, ринок праці. 

Abstract. Very important to remain a competent personIn a rapidly evolving 

world.  Professional growth directly depends on the competencies that have formed in 

a potential employee during his studies in educational institutions. The components of 

soft skills, the relevance of students’ acquisition of soft skills considers in this article . 

The development of soft skills in the learning process complements the training with 

universalism, which allows individuals to quickly and successfully adapt and succeed 

in the labor market. 

Keywords: soft skills, competencies, competencies, skills, knowledge, 

development, graduates, labor market. 
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На сьогоднішній день темпи науково-технічного прогресу, зміна економіки 

і розвиток інформаційних технологій такі, що світ змінюється і перетворюється 

дуже швидко. Щоб встигати за всіма змінами, необхідно постійно розвиватися, 

щоб успішно досягати поставленої мети, грамотно використовувати навички, 

знання і здібності в професійній діяльності і бути гідним конкурентом на ринку 

праці. Одну з головних ролей в цьому відіграє освіта. Ринок праці висуває нові 

вимоги до якості професійної підготовки випускників вищих навчальних 

закладів. Успішного кар’єрного зросту, високої оплати праці часто добиваються 

не завжди найкращі випускники вузів, а навпаки, колишні студенти, які 

володіють «м’якими» навичками.  

Натепер немає певного однозначного трактування терміна «м’які» навички. 

Згідно Оксфордському словнику, «м’які навички» («soft skills») – це особисті 

якості, які дозволяють ефективно і гармонійно взаємодіяти з іншими людьми. 

Дослідження, які провела компанія Google, узгоджуються з даними інших 

досліджень, зокрема, дослідженням некомерційної організації «Національна 

асоціація коледжів та роботодавців» (США), яке показало, що комунікативні 

навички входять у трійку найбільш затребуваних у роботодавців. Про важливість 

для випускників вузів soft skills (навичок командної роботи, вирішення проблем, 

комунікативних навичок, стратегічного мислення та ін.) говорить і фахівець в 

області організації і управління в сфері вищої освіти Маргарет Ендрюс (Harvard 

University’s Division of Continuing Education, Hult International Business School , 

the MIT Sloan School of Management, USA). Свої висновки автор підкріплює 

даними ряду досліджень (Bloomberg research, The Graduate Management 

Admission Council research, the Association of MBAs or AMBA’s Employers Forum 

2014 і ін.). Дослідження спеціалістів з персоналу провідних компаній України, 

посилаючись на інтерв’ю HR- директора видання «Дзеркало тижня», виділило 

якості, які повинні мати претенденти на посади у вітчизняних та закордонних 

компаніях: комунікація, уміння вирішувати складні проблеми, оцінка та 

прийняття рішень, уміння виокремлювати основні дані з потоку інформації, 

взаємодія з іншими, ведення переговорів. В Україні поняття «soft skills» є 
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відносно новим і достатньою мірою недослідженим. Тож розгляд питання 

розвитку «м’яких» навичок студентів під час їх навчання в вишах надзвичайно 

актуальне.  

В абсолютній більшості ВНЗ не приділяють належної уваги розвитку  soft 

skills студентів. Навчальні програми перенавантажені навчальними 

дисциплінами, які розвивають у студентів hard skills, тобто «тверді» навички, 

пов’язані зі знанням фундаментальних та спеціальних дисциплін. Тому, 

очевидно, що розвитку «м’яких» навичок слід приділяти сьогодні таку ж увагу, 

як і розвитку професійних. Студенти повинні мати можливість розвивати уміння, 

навички та знання для розуміння та участі у глобально пов’язаному світі. 

Роботодавцям потрібні гнучкі та різнопланові фахівці, які мають навички 

швидко адаптуватися до нових завдань. Нині вміння швидко адаптовуватись до 

екстремальних ситуацій та правильно комунікувати цінуються на рівні з 

академічними кваліфікаціями.  

 Попит на «м’які» навички породжує пропозицію на ринку додаткової 

освіти: з’являються різні школи, коучери і консультанти. Сьогодні дуже 

популярні різноманітні курси soft skills. Адже за допомогою них  можно 

розвинути креативне мислення, комунікативні навички та уміння працювати в 

команді.  Вчорашні студенти розуміють свої прогалини в освіті вже на місцях 

роботи - заповнювати їх фахівці йдуть в ці організації додаткової освіти. Отже, 

використовуючи тільки традиційні методи і форми викладання, заклади освіти 

не можуть підготувати сучасного висококваліфікованого фахівця. Тому, 

необхідно впроваджувати в навчальний процес нові альтернативні форми освіти, 

інноваційні стратегії навчання, які дозволять збільшити його ефективність. 

Тому, освітній процес сучасних вищих навчальних закладів повинен 

враховувати не лише фундаментальні компетенції, необхідні для студентів, але і 

«м’які». 

За сучасних умов розвитку глобальної конкуренції і високої невизначеності 

майбутнього, «переможуть»  на ринку праці в світі ті країни, які роблять основну 

ставку на саму людину, на максимальний розвиток її потенціалу, на наукові 

знання і високі технології. Місце, яке буде займати Україна у найближчому 
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майбутньому, визначиться тим, що відбувається вже сьогодні в наших 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах,  коледжах і, тим паче, в 

вишах.  

Отже, розвиток і напрацювання soft skills для студентів – об’єктивна вимога 

сучасного ринку праці. ВНЗ мають реагувати на ці запити – необхідно 

запроваджувати відповідні навчальні програми підготовки з метою охоплення 

всього спектру розвитку «м’яких» навичок у студентів під час навчання. 
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