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навчання як педагогічного цілого. Суть в багатогранності сторін 

методу, різновидів його ознак.  

Таким чином, незважаючи на численні дослідження, поняття 

методів навчання та виховання досі є однією з проблем сучасної 

методики навчання хімії. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

  

Трансформація освітнього простору України є об’єктивною відповіддю на 

модерний запит суспільства на актуальні знання та навички. Вона зумовлена як 

наскрізною диджиталізацією усіх сфер життєдіяльності людини, динамічним 

розвитком четвертинного та становленням п’ятеринного секторів господарства, 

впровадженням засад сталого розвитку, так і пошуком нових світоорієнтирів та 

переоцінкою традиційних засад і принципів («нова етика») тощо. У цьому руслі 

посилена увага звернена на середню освіту, яка формує базові знання, навички, 

компетентності, цінності, світоглядні орієнтири майбутніх поколінь. 

Впровадження засад Нової української школи [4] вимагає зміни підходів до 

підготовки фахівців середньої освіти. У постмодерному світі майбутні вчителі є 

не тільки носіями фахових знань, але й інноваторами освітнього процесу, 

комунікаторами громадського процесу, лідерами змін на місцях. Останнє 

передбачає розвиток ключових компетентностей, з-поміж яких вагому роль 

відіграють soft skills. 

До проблеми формування soft skills у час постмодерну вперше звернулися 

в англоамериканському науковому світі. У 1993 р. Всесвітня організація 
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охорони здоров’я запровадила термін «життєві навички» (life skills) — навички, 

які формують здатність до адаптації та позитивної повсякденної поведінки, 

дають змогу людям ефективно справлятися з вимогами та викликами 

повсякденного життя [9]; 2000 р. у проєкті Tuning використано термін 

«генеральні компетентності» (generic competences) — навички, які 

забезпечують гнучкість та самостійність у побудові життєвої траєкторії [13]; 

2015 р. Організація міжнародного співробітництва та розвитку виокремила 

набір збалансованих когнітивних, соціальних та емоційних навичок (Skills for 

Social Progress), які потрібні людям для досягнення успіху у ХХІ ст. [11]; 

2020 р. на Всесвітньому економічному форумі означено «групу 10» м’яких 

навичок (Soft Skills) майбутнього розвитку: аналітичне мислення та 

інноваційність, комплексне проблемне мислення, технологічна грамотність і 

т.д. [14].  

Зараз у науковій літературі для означення життєво важливих 

комунікативних, когнітивних, психоемоційних навичок використовують 

широкий спектр термінології: «м’які навички», «соціальні навички», «життєві 

навички», «навички комунікації», «емоційні навички», «гнучкі навички» тощо. 

Терміни охоплюють величезний набір потенційно важливих навичок людини 

ХХІ ст. — від колективної співпраці і лідерських задатків до емоційного 

інтелекту та системного проблемно орієнтованого мислення [9, 11, 12, 14].  

Не залишається осторонь розвитку м’яких навичок і вища освіта. Гостро це 

питання означено у сфері підготовки вчителів географії [1, 4, 5, 10], які 

формують просторове уявлення майбутнього покоління про державу Україну і 

довколишній світ, розвивають зацікавлення та відкритість до пізнання 

упродовж життя культурного, соціально-економічного, природного розмаїття 

територій на локальному, регіональному, національному та просторовому 

рівнях. 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка, розвиток 

soft skills майбутніх вчителів географії передбачено ОПП «Середня освіта 

(географія)» [6] першого бакалаврського рівня вищої освіти. З-поміж 
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програмних результатів, означених в ОПП, варто виділити: вміння 

застосовувати основи педагогічної майстерності в умовах сучасних 

глобалізаційних процесів; здатність визначати особливості організації 

педагогічної взаємодії відповідно психологічних особливостей другого періоду 

юності, індивідуально-типологічних ознак поведінки слухачів; володіти 

нормами педагогічної етики, дотримуватися педагогічного такту у навчально-

виховних ситуаціях тощо. Досягнення цих програмних результатів можливе за 

рахунок прослуховування як нормативних так і вибіркових дисциплін циклу 

професійної і практичної підготовки. Однією із дисциплін вибіркового циклу є 

«Геокультура і геоосвіта України», мета якої вивчення фундаментальних 

теоретичних засад та прикладних аспектів просторових відмінностей 

функціонування культури і освіти в Україні та застосування цих теоретико-

прикладних положень при вивченні аналогічних і дотичних тем у курсі 

«Географія» середньої школи [7; 8, c.5].  

Наскрізним є розвиток Soft skills у процесі прослуховування дисципліни: 

навички групової праці, самопрезентація, самомотивація, емоційний інтелект, 

поведінковий патерн, тайм менеджмент, лідерські здібності тощо (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розвиток Soft skills на практично-семінарських заняттях курсу  

«Геокультура і геоосвіта України» 

  

Теми практично-семінарських 

занять 
Soft skills 

Теоретичні засади 

геокультури і геоосвіти 

Адаптивність/когнітивна гнучкість, тайм-менеджмент, 

самоорганізація і самомотивація 

Нові методи дослідження 

геокультури і геоосвіти 

України 

Адаптивність/когнітивна гнучкість, управління 

інформацією і медіаграмотність, лідерські здібності, 

емоційний інтелект 

Проблеми вивчення географії 

культури і географії освіти у 

середній школі 

Критичне і креативне мислення, самоорганізація і 

самомотивація, презентаційні навички 

Етнографічно-географічне 

районування України 

Управління інформацією і медіаграмотність,  

формулювати власну думку, приймати рішення та нести 

відповідальність за них, емоційний інтелект 

Географія релігії України 

Критичне і креативне мислення,  формулювати власну 

думку, приймати рішення та нести відповідальність за 

них 

Історико-культурне й 

інтегральне геокультурне 

Управління інформацією і медіаграмотність, 

поведінковий патерн, тайм-менеджмент 
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районування України 

Географія освіти України 

Управління інформацією і медіаграмотність,  

формулювати власну думку, приймати рішення та нести 

відповідальність за них 

TED-виступ на тему 

«Географія культури, 

географія освіти України» 

Адаптивність/когнітивна гнучкість, критичне і креативне 

мислення, управління інформацією і медіаграмотність, 

формулювати власну думку, приймати рішення та нести 

відповідальність за них, лідерські здібності, емоційний 

інтелект, тайм-менеджмент, самоорганізація і 

самомотивація, презентаційні навички 

  

Якісне формування Soft skills  можливе за рахунок впровадження у 

навчальний процес нових методик та засобів навчання — шість капелюхів 

мислення, TED-виступ та ін. [3, 4], технологій міждисциплінарного навчання 

[2, 5]. 

Soft skills — запорука майбутньої професійної реалізації вчителів 

географії, їхньої конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, побудови 

індивідуальної освітньої, творчої, професійної, громадської траєкторії розвитку.  
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПОРТАЛІВ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

На сьогоднішній день перспективною інновацією у підготовці 

майбутніх вчителів географії стає використання освітніх 

геоінформаційних порталів (геопорталів).  

Геоінформаційні портали є сполученням ГІС і Web-технологій та 

являють собою просторові електронні ресурси (території) з 

картографічною основою й розміщенням у локальній або глобальній 

мережі. Також до її складу входить набір сервісів, що відповідають за 
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