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АНОТАЦІЯ 

 

Карманенко В. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання» – Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтава, 2019. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 

2019.  

Дисертацію присвячено актуальній темі формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше 

обґрунтовано педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів (створення розвивального особистісно зорієнтованого 

освітнього середовища з урахуванням індивідуальних запитів студентів та 

специфіки професійної діяльності майбутнього фахівця; забезпечення 

цілеспрямованого розвитку лідерських якостей студентів шляхом використання 

інтерактивних форм і методів освітньої взаємодії; впровадження лідерської 

управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової програми); визначено 

критерії (особистісний, професійно-управлінський, командно-лідерський), 

показники (ерудованість, активність, рішучість, упевненість у собі, 

наполегливість, ініціативність, працьовитість, самостійність, організованість, 

творчий підхід, товариськість, уміння переконувати, емоційна привабливість, 

спостережливість, самоконтроль, уміння налаштувати позитивну атмосферу в 

колективі) та рівні (високий, середній і низький) сформованості лідерських 

якостей у студентів економічних університетів; уточнено сутність понять: 

«лідер», «лідерство», «якості особистості», «лідерські якості особистості», 

«лідерські якості студентів», «формування лідерських якостей у студентів 
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економічних університетів»; подальшого розвитку набули зміст, форми, методи 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці 

та впровадженні в освітній процес економічних університетів модульної 

дисципліни «Основи лідерства», навчально-методичного посібника для 

викладачів / кураторів «Особиста й професійна ефективність. Комплекс тренінгів 

з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів»; 

комплексної програми педагогічного діагностування рівнів сформованості 

лідерських якостей у студентів. 

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти при викладанні дисциплін: «Бізнес-адміністрування», 

«Креативний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Основи 

менеджменту», «Управління бізнесом», «Управління персоналом», «Методологія 

вироблення та прийняття управлінських рішень». Основні положення та висновки 

дисертації можуть бути розвинуті в подальших наукових розвідках, присвячених 

темі формування лідерських якостей. 

У дисертації уточнено категоріальне поле дослідження «лідер», «лідерство»,  

«лідерські якості особистості», «лідерські якості студентів».  

Як лідера визначено особистість, котра має визнання й авторитет у групі і яку 

група уповноважує приймати рішення про дії у важливих ситуаціях, бути 

організатором діяльності групи і регулювати відносини в ній. Лідерством названо 

суб’єктивну здатність, готовність та вміння  впливати  на  групу, яка визнає  

авторитет  та легітимність такого керівництва. 

Лідерські якості особистості описано як риси, які забезпечують здатність 

виділитися в конкретній справі й ухвалювати відповідальні рішення в значущих 

ситуаціях; послуговуватися інноваційними підходами для розв’язання проблеми; 

успішно впливати на послідовників у напрямку досягнення спільних цілей; 

створювати позитивну соціально-психологічну атмосферу в колективі.  Лідерські 

якості студентів є динамічним професійно-особистісним утворенням, 
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сформованим у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти як 

компетентнісна парадигма. 

Виявлено й обґрунтовано критерії і показники сформованості лідерських 

якостей студентів економічних університетів: особистісний (ерудованість, 

активність, рішучість, упевненість у собі); професійно-управлінський 

(наполегливість, ініціативність, працьовитість, самостійність, організованість, 

творчий підхід); командно-лідерський (товариськість, уміння переконувати, 

емоційна привабливість, спостережливість, самоконтроль, уміння налаштувати 

позитивну атмосферу в колективі). Схарактеризовані рівні сформованості 

досліджуваної якості (достатній, середній, низький). 

З’ясовано, що  більшість студентів мають середні і низькі показники 

вираженості лідерських якостей. Установлено бажання викладачів і кураторів 

вибудовувати свої взаємини зі студентами на принципах особистісно 

орієнтованого взаємодії та виявлено позитивний вплив спільної діяльності 

кураторів (викладачів) і студентів на процес формування лідерських якостей 

майбутніх фахівців економіки. 

Розроблено й обґрунтовано педагогічні умови розвитку лідерських якостей у 

фаховій підготовці студентів економічних університетів, мета яких полягає в 

цілеспрямованому управлінні названим процесом шляхом діагностики лідерських 

якостей, контролю, корекції й оцінки формування лідерського досвіду і 

закріплення у студентів лідерських моделей поведінки в професійній та 

управлінській діяльності. 

Надано авторське визначення поняття «педагогічні умови формування 

лідерських якостей у студентів». Воно тлумачиться як особливості організації 

освітнього та виховного процесу у ЗВО, покликані забезпечити накопичення 

студентами нових знань про сутність лідерства, формування лідерського 

світогляду, здобуття досвіду лідерської взаємодії, що сприяє успішній реалізації 

лідерської парадигми на теперішньому етапі життєвого шляху і в майбутньому. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів. Це 
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передовсім створення розвивального особистісно зорієнтованого освітнього 

середовища з урахуванням індивідуальних запитів студентів та специфіки 

професійної діяльності майбутнього фахівця; забезпечення цілеспрямованого 

розвитку лідерських якостей студентів шляхом використання інтерактивних форм 

і методів навчальної та позанавчальної взаємодії; впровадження лідерської 

управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової програми. 

Перша педагогічна умова передбачала забезпечення організації освітнього 

розвивального середовища закладу вищої освіти матеріально-технічним і 

програмно-методичним оснащенням освітнього процесу; створенням умов для 

творчої комфортної взаємодії студентів між собою та з викладачами; застосування 

продуктивних методів і засобів активізації діяльності, спрямованої на творчий 

розвиток особистості студента, під час проведення лекцій, семінарів, практичних 

занять, самостійної роботи. 

Друга педагогічна умова реалізувалася через застосування у навчальній і 

позанавчальній роботі інтерактивних методів, як-от: проблемного викладу, 

групової роботи, моделювання ситуацій, рефлексивного аналізу й 

самоспостереження, аналізу конкретних ситуацій,  експертної оцінки, імітаційні 

вправи, дискусії, диспути, мозкові штурми, ділові та рольові ігри, проектів. 

Розробка методичного забезпечення для Школи лідерів (третя педагогічна умова) 

орієнтувалася на тренінгову програму модульної дисципліни «Основи лідерства. 

Особиста й професійна ефективність» та впровадження інтерактивних групових й 

індивідуальних завдань для діагностики, розвитку та вдосконалення особистих 

лідерських якостей.  

Порівняльний аналіз результатів, здобутих на констатувальному та 

контрольному етапах експериментальної роботи, свідчить про те, що після 

застосування обраних нами педагогічних умов формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів показники високого та середнього рівнів 

сформованості лідерських якостей студентів експериментальної групи мають 

вищі показники, ніж у студентів контрольної групи. Вони уможливлюють 

прогнозування особистістю своєї ефективності як актуального чи потенційного 
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студентського лідера та планування розвитку лідерського потенціалу. Це 

доводить ефективність розроблених педагогічних умов та свідчить про 

вироблення у студентів навичок побудови взаємин з оточенням на засадах 

співпраці та вияву лідерських якостей у різних життєвих ситуаціях.  

Ключові слова: лідерські якості, студенти економічних університетів, 

педагогічні умови, формування лідерських якостей, тренінги. 
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ANNOTATION SUMMARY 

 

Karmanenko V.V. Pedagogical circumstances of formation the leadership 

qualities for students of economic universities. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Scientific thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences (PhD) 

in specialty 13.00.07. Theory and methodology of education. - Poltava V.G. Korolenko 

National Pedagogical University, Poltava, 2019. Pavlo Tychyna Uman State 

Pedagogical University, Uman, 2019. 

The dissertation is devoted to the actual topic of leadership skills formation among 

students of economic universities. 

The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, the 

pedagogical conditions for the formation of leadership qualities in students of economic 

universities have been substantiated (creation of a developing personally oriented 

educational environment taking into account the individual demands of students and the 

specifics of the professional activity of the future specialist; ensuring the purposeful 

development of student leadership skills through the use of interactive forms and 

methods of educational interaction; the introduction of a leading management paradigm 

Sh hen the leaders on the basis of the training program); criteria (personal, professional 

management, command-leader), indicators (erudition, activity, determination, self-

confidence, perseverance, initiative, hard work, independence, organization, creative 

approach, sociability, persuasion, emotional attractiveness, observation, self-control , 

the ability to set a positive atmosphere in the team) and levels (high, middle and low), 

the formation of leadership skills among students of economic universities; The essence 

of the concepts: "leader", "leadership", "personality quality", "leader personality 
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qualities", "leadership qualities of students", "formation of leadership qualities among 

students of economic universities" is specified; The contents, forms, methods of 

formation of leadership qualities at students of economic universities became the further 

development. 

The practical significance of the research results obtained is the development and 

implementation of the modular discipline "Fundamentals of Leadership" in the 

educational process of the economic universities, a teaching manual for teachers / 

curators "Personal and professional efficiency. Complex of trainings on development of 

leadership qualities at students of economic universities »; a comprehensive program of 

pedagogical diagnosis of levels of leadership skills formation among students. 

The results of the study can be used in the educational process of institutions of 

higher education in the teaching of disciplines: "Business Administration", "Creative 

Management", "Administrative Management", "Fundamentals of Management", 

"Business Management", "Personnel Management", "Methodology of development and 

making managerial decisions ". The main provisions and conclusions of the dissertation 

can be used in further scientific researches devoted to the theme of forming leadership 

qualities. 

In the dissertation the categorical field of research "leader", "leadership", 

"leadership personality qualities", "leadership qualities of students" is specified. 

As a leader, a person with a recognition and authority in a group is recognized as 

the leader, and the group recognizes the right to make decisions about actions in 

important situations, to be the organizer of the group's activities and to regulate relations 

in it. Leadership addresses the subjective ability, willingness and ability to influence a 

group that recognizes the credibility and legitimacy of such a leadership. 

Leadership qualities of an individual are described as features that provide the 

ability to stand out in a particular business and make responsible decisions in significant 

situations; use innovative approaches to solve the problem; to successfully influence 

followers towards achieving common goals; create a positive socio-psychological 

atmosphere in the team. Leadership qualities of students are dynamic professional and 
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personal education formed in the process of professional training at a higher education 

institution as a competent paradigm. 

The criteria and indicators of the formation of leadership qualities of students of 

economic universities are revealed and substantiated: personal (erudition, activity, 

determination, self-confidence); professional-managerial (perseverance, initiative, 

diligence, independence, organization, creative approach); team-leader (sociability, 

ability to persuade, emotional attractiveness, observation, self-control, ability to adjust 

the positive atmosphere in the team). Characterized levels of formation of the 

investigated quality (sufficient, average, low). 

It has been found that most students have average and low indicators of leadership 

skills. The desire of teachers and curators to build their relationships with students is 

based on the principles of personally oriented interaction and the positive influence of 

the co-operation of curators (teachers) and students on the process of forming the 

leadership qualities of future specialists of the economy has been established. 

The pedagogical conditions of the development of leadership qualities in the 

professional training of students of economic universities are developed and 

substantiated, the purpose of which is to purposefully manage the named process by 

diagnosing leadership qualities, controlling, correcting and evaluating the formation of 

leadership experience and consolidating students' leadership models of behavior in 

professional and managerial activities. 

Author's definition of the concept "pedagogical conditions of formation of 

leadership qualities at students" is given. It is interpreted as a peculiarity of the 

organization of the educational and educational process in the ZOO, designed to provide 

students with new knowledge about the essence of leadership, the formation of a 

leadership worldview, the experience of leadership interaction, which ultimately 

determines successful leadership at the present stage of life and in the future. 

The pedagogical conditions for the formation of leadership qualities among 

students of economic universities were substantiated and experimentally verified. This 

is the creation of a developing personally oriented educational environment, taking into 

account the individual demands of students and the specifics of the professional activity 
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of a future specialist; ensuring the purposeful development of student leadership 

through the use of interactive forms and methods of learning and extra-curricular 

interaction; Implementation of Leadership Leadership Leadership Paradigm on the basis 

of the training program. 

The first pedagogical condition provided for the organization of the educational 

development environment of the institution of higher education by material and 

technical and programmed-methodical equipment of the educational process; creation of 

conditions for creative, comfortable interaction of students among themselves, with 

teachers; using various methods and means of activating activities that promote the 

creative development of the student's personality, during the conduct of lectures, 

seminars, practical classes, independent work. 

The second pedagogical condition was realized through application in educational 

and non-teaching work of such interactive methods as methods of problem presentation, 

group work, situation simulation, reflexive analysis and self-observation, analysis of 

specific situations, expert evaluation, simulation exercises, discussions, disputes, 

brainstorming, business and role games, projects. The development of methodological 

support for the School of Leaders (third pedagogical condition) was guided by the 

training program of the modular discipline "Fundamentals of Leadership. Personal and 

professional efficiency "and introduction of interactive group and individual tasks for 

diagnostics, development and improvement of personal leadership qualities. 

Comparative analysis of the results obtained at the qualifying and control stages of 

experimental work shows that after applying the pedagogical conditions we have chosen 

to form leadership qualities among students of economic universities, the indicators of 

the high and average levels of leadership skills formation in the experimental group 

have higher rates than the students of the control group groups They allow every young 

person to predict their effectiveness as an actual or potential student leader and to plan 

leadership development. This proves the effectiveness of the developed pedagogical 

conditions and indicates the development of skills for building students with the 

environment on the basis of cooperation and the expression of leadership qualities in 

different life situations. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Процеси глобалізації й динамічні суспільно-політичні, 

економічні та культурні трансформації перших десятиліть ХХІ століття диктують 

нагальну й гостру потребу в ґрунтовно освічених, інтелектуально сміливих та 

незаангажованих молодих і зрілих людях, здатних інноваційно мислити і діяти в 

умовах перманентних криз, успішно долати стан безсилості чи розгубленості 

перед викликами сьогодення, продукувати інноваційну й оптимістичну картину 

світу. Формування такої особистості – надмета сучасної системи вищої освіти, що 

орієнтує її на виховання лідера – творчого, духовно-морального представника 

світової спільноти й громадянина своєї держави. 

Це, у свою чергу, зумовлює важливість набуття майбутнім фахівцем 

лідерських якостей, завдяки яким він у подальшій професійній діяльності зможе 

ухвалювати своєчасні самостійні рішення, оволодівати навичками переконування, 

організовувати командну роботу, ефективно взаємодіяти з соціальним оточенням.  

Необхідність поєднання процесу набуття нових знань із формуванням 

життєвої стратегії, опанування соціальних ролей для повноцінної життєдіяльності 

в умовах інтегрування до світового освітнього простору акцентується в 

нормативних документах, зокрема закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю, Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді та ін. 

Конкуренція на ринку товарів і послуг, глобалізація економіки, швидка зміна 

вимог до організації й управління виробничими процесами диктують величезний 

попит на випускників економічних університетів, здатних ефективно реагувати на 

виклики сучасності.  

Особливо актуальною ця проблема є для студентів економічних 

університетів, оскільки підвищення ефективності діяльності підприємства 

значною мірою залежить від результативної командної діяльності працівників та 

врахування їхнього лідерського потенціалу. Для зростання 
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конкурентоспроможності організації, розробки стратегії її подальшого розвитку 

важливе значення має розробка оптимальної організаційної структури, підбір 

згуртованої команди працівників та створення в колективі відповідного морально-

психологічного настрою. Усе це можливо забезпечити завдяки формуванню 

лідерських якостей у студентів економічних університетів – майбутніх керівників. 

Тож заклади вищої освіти переорієнтовують класичні програми та концепції 

освітньо-виховної діяльності на формування й розвиток лідерських якостей і 

компетенцій молодого фахівця, його особистісних і професійних можливостей, 

серед яких: продуктивна робота в команді, ухвалення відповідальних 

управлінських рішень, ефективна комунікація та ін.  

Феномен лідерства, проблеми прояву лідерських якостей досліджували 

вітчизняні (Д. В. Алфімов, С. А. Гармаш, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, 

Т. О. Полковенко та ін.) і зарубіжні науковці (О. П. Балашов, K. Blanchard 

(К Бланшар), Е. Bogardus (Е. Богардус), M. Weber (М. Вебер), О. В. Євтіхов, 

Л. Картер (L. Carter), М. В. Кітаєва, Р. Л. Кричевський, F. Massaric (Ф. Массарик), 

Б. Д. Паригін, В. О. Татенко, F. Fiedler (Ф. Фідлер) та ін.).   

Педагогічні аспекти формування лідерських якостей у студентів розглядали 

Н. П. Бабкова-Пилипенко, П. І. Бабочкін, Б. Р. Головешко, К. Д. Демчук, 

І. П. Краснощок, А. В. Зоріна, Л. С. Казанцева, Н. В. Мараховська, 

Н. О. Семченко, Р. В. Сопівник та ін. 

Проте, незважаючи на значущість отриманих результатів з розв’язання 

проблем організаційного лідерства, донині не достатньо розроблена ефективна 

система педагогічних умов розвитку лідерських якостей студентів у системі 

вищої економічної освіти. 

Проведений аналіз наукових джерел засвідчує недостатність дослідження 

означеної проблеми, а також наявність низки суперечностей між: 

 підвищеним попитом на високий фаховий рівень управлінських кадрів 

та традиційними підходами до їхньої підготовки у ЗВО, які не забезпечують 

формування професійних та особистісних компетенцій, заснованих на лідерській 

парадигмі;  
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 нагальною потребою економічних університетів у розвитку 

лідерських якостей у студентів та недостатньою розробленістю теоретичних 

основ означеної проблеми; 

 потенційними можливостями освітнього середовища економічних 

університетів щодо вдосконалення лідерських якостей студентів під час їх 

навчання та недостатнім рівнем науково-методичного забезпечення цього 

процесу. 

Отже, актуальність, недостатня розробленість означеної наукової проблеми 

та наявні суперечності й обумовили вибір теми дослідження – «Педагогічні 

умови формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (протокол № 2 від 24.09.2015 р.) та узгоджена 

в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології (протокол № 7 від 27.10.2015 р.). 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми й узагальнення результатів вивчення виховної практики в економічних 

університетах обґрунтувати педагогічні умови формування лідерських якостей у 

студентів і здійснити експериментальну перевірку її ефективності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати сучасний стан проблеми в педагогічній теорії і виховній 

практиці й актуалізувати поняттєво-категоріальний апарат дослідження. 

2. Розкрити особливості формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів. 

3. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

4. Обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів.  
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Об’єкт дослідження – процес формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування лідерських якостей 

у студентів економічних університетів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та реалізації окреслених вище 

завдань дослідження були використані такі методи: теоретичні – порівняльно-

логічний аналіз дисертаційних досліджень, психолого-педагогічної, методичної 

літератури, Інтернет-ресурсів, досвіду роботи науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти для визначення стану дослідженості проблеми; системно-

аналітичний – для узагальнення наукових підходів щодо визначення сутності 

ключових категорій; порівняльно-змістовий, що дав змогу здійснити 

порівняльний аналіз, систематизувати й узагальнити перспективний педагогічний 

досвід для проведення діагностики рівня сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів; аналізу та синтезу – для з’ясування 

співвідношення категорій «лідерські якості», «формування лідерських якостей»; 

логічний – з метою визначення структури досліджуваного явища, виявлення 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між його компонентами; емпіричні – 

педагогічне спостереження, опитування (анкетування, бесіди), самооцінювання, 

тестування – для вивчення позитивного досвіду організації виховної роботи, 

з’ясування рівня сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів; констатувальний і формувальний педагогічні експерименти, які 

дали змогу перевірити ефективність педагогічних умов формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів; статистичні – методи обробки 

отриманих експериментальних даних для якісного та кількісного аналізу, 

доведення ефективності проведеної роботи; методи математичної статистики – 

для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних; порівняльний аналіз 

результатів експерименту; графічні методи були використані для візуалізації 

отриманих даних і відтворення їх у графічному вигляді та таблицях. 

Експериментальна база дослідження. Педагогічний експеримент 

проводився у Вищому начальному закладі Укоопспілки «Полтавський 
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університет економіки і торгівлі», Львівському торговельно-економічному 

університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського, Полтавському інституті бізнесу Міжнародного науково-

технічного університету імені академіка Бугая. У дослідно-експериментальній 

роботі взяло участь 342 студентів і 60 викладачів названих закладів вищої освіти.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

  уперше обґрунтовано педагогічні умови формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів (створення розвивального 

особистісно зорієнтованого освітнього середовища з урахуванням індивідуальних 

запитів студентів та специфіки професійної діяльності майбутнього фахівця; 

забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських якостей студентів шляхом 

використання інтерактивних форм і методів освітньої взаємодії; впровадження 

лідерської управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової програми); 

визначено критерії (особистісний, професійно-управлінський, командно-

лідерський), показники (ерудованість, активність, рішучість, упевненість у собі, 

наполегливість, ініціативність, працьовитість, самостійність, організованість, 

творчий підхід, товариськість, уміння переконувати, емоційна привабливість, 

спостережливість, самоконтроль, уміння налаштувати позитивну атмосферу в 

колективі) та рівні (високий, середній і низький) сформованості лідерських 

якостей у студентів економічних університетів; 

  уточнено сутність понять: «лідер», «лідерство», «якості особистості», 

«лідерські якості особистості», «лідерські якості студентів», «формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів»; 

 подальшого розвитку набули зміст, форми, методи формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці та впровадженні в освітній процес економічних університетів модульної 

дисципліни «Основи лідерства», навчально-методичного посібника для 

викладачів/кураторів «Особиста й професійна ефективність. Комплекс тренінгів з 

розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів», комплексної 
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програми педагогічного діагностування рівнів сформованості лідерських якостей 

у студентів. 

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти під час викладання дисциплін «Бізнес-адміністрування», 

«Креативний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Основи 

менеджменту», «Управління бізнесом», «Управління персоналом», «Методологія 

вироблення та прийняття управлінських рішень». Основні положення та висновки 

дисертації можуть бути використані в подальших наукових розвідках, 

присвячених темі формування лідерських якостей. 

Результати дослідження впроваджено в освітньо-виховний процес 

Львівського торговельно-економічного університету  (довідка № 04/16 від 

12.02.2019 р.), Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (довідка № 03-10/1497 від 29.12.2018 р.), Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (довідка № 

05-31/307 від 26.01.2019 р.), Полтавського інституту бізнесу Міжнародного 

науково-технічного університету імені академіка Бугая (довідка № 90 від 

13.06.2018 р.), молодіжного проекту «Школа місцевого та студентського 

самоврядування «Лідер майбутнього» Полтавської міської ради (довідка № 01-11-

01. 1-29/456/1 від 26.01.2019 р.), Полтавського обласного центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка 

№ 01-16/189 від 21.01.2019 р.). 

Особистий внесок автора. У публікації «Педагогічні умови формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів» (2018, одноосібна 

публікація) автором охарактеризовано систему педагогічних умов підвищення 

ефективності організації процесу формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів. У навчальному посібнику «Основи лідерства. Тренінг 

лідерських якостей та практичних навичок менеджера» (2013, співавтор 

О. О. Нестуля) подано  вправи для розвитку особистісних якостей лідера.  У  

навчальному посібнику «Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та 
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практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців» (2013, співавтор 

О. О. Нестуля) на прикладі видатних підприємців минулого і сучасності 

проаналізовано еволюцію лідерських якостей у фахівців економічної сфери. В 

історико-публіцистичному  нарисі «Випускники ПУЕТ: історії успіху» (2016, 

співавтори О. В. Делія, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля) розкрито процес формування   

лідерської парадигми управління економічного університету на прикладі Вищого 

начального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  

а також особливості становлення лідерського потенціалу в його випускників.  У 

практикумі «Основи лідерства» (2017, співавтор О. О. Нестуля) описано  

структуру і зміст практичних занять до курсу «Основи лідерства» для студентів 

економічних університетів. У навчально-методичному посібнику «Особистісна й 

професійна ефективність. Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів 

економічних університетів» (2018, одноосібна публікація) викладено навчальну 

програму формування лідерських якостей студентів економічних університетів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях різних рівнів: 

міжнародних – «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо 

впровадження дистанційних технологій навчання» (Полтава, 2013); «Якість вищої 

освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів» 

(Полтава, 2015); «Использование инновационного потенциала вуза при 

подготовке бакалавров и магистров» (Таджикистан, Душанбе, 2015); 

«Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних 

цінностей» (Чернівці, 2017), всеукраїнських – «Інформаційне суспільство: 

глобальний та національний вимір змін» (Полтава, 2015); «Ресурсно-орієнтоване 

навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи» (Полтава, 2016); 

«Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (Полтава, 

2017-2018). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 20 

(16 одноосібних) публікаціях, з яких 7 відображають основні наукові результати 
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дисертації, 8 апробаційного характеру, 5 – додатково висвітлюють наукові 

результати. 

Структура й обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(229 найменувань, з них 15 – іноземною мовою), 10 додатків на 40 сторінках. 

Основний текст дисертації викладено на 212 сторінках. Загальний обсяг роботи 

– 274 сторінки. Дисертація містить 20 таблиць, 11 рисунків. 



25 

РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

 

1.1. Стан дослідження наукової проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

педагогічній теорії та виховній практиці 

 

Аналіз наукової літератури свідчить про значну розробленість проблеми 

феномену лідерства, його природи й умов формування в менеджменті (Дж. Адаір, 

Д. Анкона, У. Байхем, О. В. Євтіхов, В. А. Колпаков, В. В. Мамонтов,  

О.О. Нестуля, Т. Пітерс, М. О. Ратнікова, Л. І. Скібіцька та ін.) [1; 4; 10; 58; 84; 

104; 138; 160; 171; 186], психології (Т. В. Бендас, О. В. Бухаркова, Л. А. 

Вайнштейн, Д. Гоулман, О.В. Євтіхов, Н. С. Жеребова, Ф. Д. Карделл, 

К. Ковальскі, К.Манфред, А. Менегетті, В. О. Татенко  та ін.) [16; 31; 33; 47; 59; 

62; 77; 81; 115; 124; 202] та педагогіці (Т. О. Вежевич, Б. Р. Головешко, 

К. Д. Демчук, А. І. Куриця, Н. В. Мараховська, В. П. Мороз, О. К. Пономарьов та 

ін.) [36; 44; 54; 96; 117; 131; 165]. 

У працях з педагогіки активно досліджується проблема розвитку лідерських 

якостей у респондентів різного віку: у молодших школярів (О. Л. Уманський) 

[205], підлітків (Д. В. Алфімов, Н. С. Жеребова, В. Б. Сбитнєва) [3; 62; 179] та 

старшокласників (Т. О. Вежевич, М. І. Рожков, В. В. Ягоднікова) [36; 173; 213].  

Проблема створення умов для розвитку лідерських якостей і формування 

соціально активної особистості стала предметом наукових студій  П. І. Бабочкіна, 

М. В. Братко, А. К. Вишнякової – Вишневецької, М. В. Кітаєвої, І. П. Краснощока, 

С.О. Сисоєвої  та ін. [9; 28; 38; 79; 89; 185].  

Темі розвитку лідерських якостей у керівників навчальних закладів 

присвячені наукові розвідки О. О. Нестулі, О. М. Новікова, Я. В. Примаченко, 

М. В. Сороки, Ю. М. Шевченко та ін. [138; 150; 166; 195; 211]. Проблеми 

інноваційної діяльності викладача, упровадження інтерактивних методів навчання 

в освітній процес закладу вищої освіти, їх вплив на розвиток професійних та 
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особистісних якостей майбутніх фахівців осмислювали Н. В. Артикуца, 

Ю. В. Бистрова, С. О. Гончаренко,  К. В. Корсак, К. Г. Михайльова, С. В. Ратнер, 

Л. О. Черчата та ін. [6; 20; 45; 86; 128; 170; 210]. 

У системі вищої освіти проблемами розвитку лідерських якостей у студентів 

займаються Б. Р. Головешко, А. В. Зоріна, А. К. Іващенко, Л. Р. Кайдалова, 

А. І. Куриця, В. П. Мороз, О. О. Пономарьов, О. О. Савельєва (у студентів 

загалом) [44; 65; 68; 73; 96; 131; 165; 177; ], І. М. Богданова, К. Д. Демчук, 

Н. В. Кубарькова, Н. В. Мараховська, І. М. Савицька (у майбутніх педагогів) [22; 

54; 94; 117 ], Р. В. Сопівник (у майбутніх фахівців агропромислової галузі) [194], 

Л. С. Казанцева (у майбутніх лікарів) [72], А. В. Кочубей (у майбутніх інженерів) 

[87], О. О. Левченко, О. О. Савельєва (у майбутніх менеджерів) [153; 177], 

Н. П. Бабкова-Пилипенко, Г.О. Чередніченко (у майбутніх економістів) [8; 208], 

Н. В. Артикуца (у майбутніх фахівців з правознавства) [6]. 

Водночас, незважаючи на значну розробленість теми лідерства загалом і 

теми розвитку лідерських якостей у суб’єктів різного віку та різного напряму 

професійної підготовки зокрема, недостатньо вивченою залишається проблема 

формування лідерських якостей у майбутніх фахівців в галузі економіки.  

Ураховуючи надзвичайно важливе суспільне значення лідерства і лідерів, 

дослідники здавна намагалися з’ясувати сутність цих феноменів, встановити, які 

причини, сили, здібності чи навички визначають шлях особистості до вершин 

лідерства, чим лідери різняться між собою, чи можна навчитися лідерства тощо. 

Спроби відповісти на ці питання зафіксовані в найдавніших епосах усіх народів, 

релігійних ученнях, трактатах стародавніх мислителів, працях доби Відродження і 

видатних просвітителів. У XIX – на початку XX ст. тема лідерства полонила 

філософів і істориків, письменників і соціологів, психологів і біологів. Зрештою у 

XX ст. вона стала предметом численних наукових студій. Особливо інтерес до 

проблеми лідерства посилився у зв’язку з поширенням професії менеджера і 

зростанням ролі організаційного управління. 

З 1930-х рр. у психолого-педагогічній науці цьому феномену приділялося 

багато уваги. Кожен з авторів намагався по-своєму розглянути це явище і 
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запропонувати власну теорію. Відтоді виконана значна робота з осмислення 

різних аспектів лідерства. 

Так, у ранніх дослідженнях проблеми лідерства поширення набули теорії 

лідерських якостей – підхід, прибічники якого вважали, що ключовою ознакою 

лідерства є наявність унікальних лідерських рис, вроджених властивостей, якими 

наділені, як «благодаттю», деякі люди (інша назва цієї теорії – «харизматична»). 

Відповідно, лідером не може бути будь-яка людина. Такі твердження закономірно 

випливали з традиційних уявлень істориків (Плутарх, Тит Лівій) і філософів 

(Платон, Аристотель) про роль видатних особистостей в історії [15]. 

Одним із ранніх теоретиків лідерства Т. Карлейл висунув концепцію лідера 

як людини, котра володіє унікальними якостями, що вражають уяву мас. 

Ф. Гальтон пояснював феномен лідерства наявністю спадкових факторів. 

А. Віггем наголошував, що поява лідерів залежить від рівня народжуваності 

панівних класів, оскільки їх представники біологічно відрізняються від простих 

людей завдяки укладанню шлюбів між представниками аристократичних родів. 

Натомість Дж. Дауд відкидав саме поняття «лідерство мас», вважаючи, що люди в 

будь-якому соціумі унікальні «своєю енергією, здібностями і моральною силою» 

[30].  

Усі згадані дослідження зводилися до припущення: коли лідер наділений 

якостями, які відрізняють його від сучасників і послідовників, то має існувати 

можливість визначення або виокремлення цих якостей. Такий висновок 

спричинив появу теорії лідерських якостей, автори якої пояснювали процес 

лідерства проявом певних якостей характеру індивіда. 

Розвитку цього підходу сприяло відкриття С. Клубека і Б. Басса, котрі 

переконували, що людей без відповідних вроджених якостей (а такі обов’язково є 

в кожній групі) не можна зробити лідерами [215]. У 1954 р. Е. Богардус та його 

колеги сформулювали теорію лідерства так званої «великої людини» («Great man» 

theory). Досліджуючи безліч груп із трьох осіб з однаковою метою діяльності, 

вони з’ясували, що найвищу оцінку з боку учасників групи отримував 

найрозумніший із них. При цьому бралися до уваги прояви лідерських здібностей, 
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ступінь участі у розв’язанні групових завдань і соціометричний статус людини. 

Будучи обраним у лідери в першій з трьох експериментальних груп, він 

залишався на тій же позиції і в інших двох групах, отже, ставав «великою 

людиною» на основі першого вибору. У всіх випадках змінювався лише склад 

учасників групи, групові завдання й зовнішні умови були однаковими [220]. 

У 1940 р. К. Берд склав список із 79 якостей, які різні кваліфікували як 

лідерські, зокрема: ініціативність, доброзичливість, товариськість, оптимізм, 

почуття гумору, ентузіазм, упевненість у власних силах, емоційна 

врівноваженість тощо. Пізніше Р. Стогділ до них додав пильність, популярність, 

красномовство та ін. Однак, якщо проаналізувати використання вказаних якостей, 

то жодна з них не посідала постійного місця в переліках: 65% із них згадувалися 

лише один раз, 16-20% – двічі, 4-5% – тричі, і лише 5% рис були названі чотири 

рази. Невизначеність стосувалася таких якостей, як сила волі й розум, що дало 

підставу сумніватися в можливості скласти більш-менш стабільний перелік 

якостей, необхідних лідеру [228, с. 75].  

«Теорія якостей» лідера, яка панувала з 20-х років ХХ ст., нині піддається 

критиці, оскільки простежується безліч випадків, коли особи з сильною волею, 

інтелектом та іншими якостями так і не стали лідерами, а в різних ситуаціях 

ефективні керівники виявляли різноманітні особистісні якості. Сьогодні слід 

визнати, що якості лідера необхідно розглядати не ізольовано від соціального 

контексту, а у зв’язку з ним, і не в статиці, а в динаміці. Під час реалізації 

лідерських функцій розвиваються необхідні для цього якості, тобто в особистості, 

яка впродовж тривалого часу виконує роль лідера, формуються і закріплюються 

необхідні для цього якості (почуття відповідальності, упевненість у собі тощо) 

[41, с. 16]. 

Невдалі спроби визначити якості особистості, пов’язані з успішним 

лідерством, спричинили появу інших теорій. Нині теорія якостей не відкидається 

повністю, але стверджується, що лідерство є продуктом ситуації. Тобто різні 

ситуації групового життя висувають на передній план окремих членів групи, котрі 

домінують над іншими хоча б у якійсь якості. Оскільки саме ця якість і 
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виявляється необхідною в конкретних обставинах, людина стає лідером. Таким 

чином, утвердилася ідея здатності лідера краще за інших актуалізувати в 

конкретній ситуації властиву йому якість (наявність якої, утім, не заперечується і 

в інший осіб). Хоча цей аспект ситуаційної теорії лідерства різко критикував 

Ж. Піаже, котрий помітив у такому підході цілковите  нівелювання питання 

активності особистості лідера. Натомість в одному з варіантів ситуаційної теорії 

лідерства пропонувалося вважати головним чинником появи лідера висунення 

його групою, бо саме вона виражає певні очікування щодо демонстрації 

необхідної в даній ситуації якості людини [80]. 

Щоб подолати очевидну суперечливість подібних міркувань, Е. Хартлі 

репрезентував чотири «моделі», які дозволяють пояснити, чому конкретні люди 

опиняються в лідерах і чому не лише ситуація сприяє їх висуненню. Учений  

висловив кілька важливих міркувань: 

1. Лідер в одній ситуації може стане таким і в іншій. 

2. Унаслідок впливу стереотипів лідери в одній ситуації іноді 

характеризуються групою як лідери «взагалі». 

3. Людина, ставши лідером у певній ситуації, набуває авторитету, який 

надалі впливає на обирання її лідером наступного разу. 

4. Окремим людям властиво «шукати посади» [82].  

Щоб виявити додаткові фактори лідерства, теоретики звернули увагу не 

тільки на керівників і виконавців, а й на ситуацію взаємодії загалом. Так, 

Ф. Фідлер перелічив три фактори, які впливають на поведінку лідера. Ними є: 

1) стосунки лідера і членів групи, які охоплюють лояльність членів групи, 

їхню довіру до свого лідера і привабливість особистості лідера для членів групи; 

2) сутність поставленого завдання, що визначається за чотирма ознаками: 

 правильність обраного рішення в уявленнях членів групи; 

 розуміння групою вимог до цього рішення (чіткість формулювання 

завдання); 

 існування обмежень щодо дій, пов’язаних із виконанням завдання; 

 унікальність рішення чи наявність альтернативних варіантів. 
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3) посадові повноваження, тобто обсяг офіційно наданої влади, який дозволяє 

лідерові використовувати винагороду, а також рівень підтримки з боку 

формальної групи [225, с. 86]. 

Дослідження підтвердили залежність між стилем лідерства та діями групи. У 

результаті були зроблені такі висновки: за сприятливих умов, коли лідер має 

сильний вплив у групі, яка до того ж його підтримує, а завдання поставлене 

досить чітко, група готова до отримання розпорядження про виконання завдання, 

тобто найбільшого ефекту в таких умовах може досягти контролюючий тип 

лідера. Той же тип виявляється найефективнішим і в найменш сприятливих 

умовах: за нестачі влади, відсутності чітко поставленого завдання і негативних 

взаємовідносин між групою і лідером. За умов недостатньо структурованої групи, 

нечіткості поставлених завдань або нестійкості відносин «лідер – група» 

найкраще працює ліберальний тип лідера. Ефективність певного типу лідера в 

будь-якій ситуації залежить і від того, чи влаштовує вона його особисто. 

У результаті спільного дослідження Ф. Фідлер і В. Меуіз установили, що дії 

групи відповідають показникам здібностей лідера тільки в тому разі, якщо група 

соціометрично підтримує або схвалює його. Це відкриття і становить сутність 

«теорії випадковостей» Ф. Фідлера. Той факт, що людина може вважатися лідером 

у неорганізованій групі, а дії групи не завжди відповідають здібностям і якостям 

лідера, підводять до висновку: коли група усвідомлює необхідність 

самозбереження як найголовніше своє завдання, то лідером, найімовірніше, стає 

той, хто докладає максимальних зусиль саме в цьому, а не в будь-якому іншому 

напрямку [225, с. 86]. «Теорія випадковостей» вимагає в оцінці ефективності 

лідера неодмінно зважати на якості лідера, особливості ситуації, які взаємодіють 

так, щоб зробити якості лідера застосованими для розв’язання нагального 

завдання. 

Ситуаційна теорія лідерства, розроблена Т. Мітчелом і Р. Хаусом, 

ґрунтується на оцінці ефективності дій лідера як ступеня зростання мотивації 

послідовників на лінію поведінки у саморусі до мети або розв’язання завдання. 

Відповідно, лідер може спонукати послідовників до досягнення цілей групи, 
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впливаючи на шляхи досягнення цих цілей. Прибічники ситуаційної теорії 

тлумачили лідерство як продукт ситуації, що склалась у групі [326, с. 22]. 

Як зазначає Р. Хаус, лідер може вплинути на послідовників, збільшуючи 

особисту вигоду щодо досягнення послідовниками мети. Він може полегшити 

шлях до такої вигоди, пояснюючи засоби її досягнення, усуваючи перешкоди і 

збільшуючи можливості для особистої задоволеності у процесі досягнення 

мети [171]. 

Відповідно до поглядів американського вченого Ф. Фідлера, ефективність 

лідерства, «орієнтованого на завдання» або «орієнтованого на людей», залежить 

від ситуації в групі. У не надто сприятливих для здійснення лідерських функцій 

обставинах лідер, котрий орієнтується на завдання, досягає більших успіхів, аніж 

той, що орієнтується на людей. За сприятливої ситуації більш успішним є лідер,  

зосереджений на людях [225, с. 87]. 

Автори теорії життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшар вважають, що 

найефективніші стилі лідерства залежать від «зрілості» послідовників. Під 

зрілістю окремих осіб і груп учені розуміють спроможність брати на себе 

відповідальність за наслідки своїх слів і вчинків, спрямованість на досягнення 

мети, наявність відповідної освіти й досвіду виконання конкретного завдання. 

Згідно з П. Херсі і К. Бланшаром поняття зрілості не є постійною якістю особи 

або групи – це, швидше, характеристика конкретної ситуації, а лідер може 

змінювати свою поведінку з огляду на відносну  зрілість особи або групи [28, 41]. 

Теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара схиляла послідовників до  

гнучкого, адаптивного стилю лідерства [28, 48]. Проте вона не здобула загального 

визнання й зазнала критики. Опоненти теорії Р. Блейк, Дж. Моутон та С. Граефф 

за недолік вважали відсутність у ній послідовного методу вимірювання рівня 

зрілості, спрощений поділ стилів і неясність щодо того, чи зможуть лідери на 

практиці поводитися так само гнучко, як того вимагає модель [284]. 

Розроблена В. Врумом і Ф. Єттоном ситуаційна теорія лідерства концентрує 

увагу на процесі залучення підлеглих до ухвалення рішень. Щоб допомогти 

керівникам оцінити ситуацію, учені пропонують сім критеріїв, за якими слід 
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оцінювати взаємодію «підлеглі – лідер», а також структурують модель дерева 

рішень: 

1) значення якості рішення; 

2) наявність у лідера достатньої інформації або досвіду для прийняття 

якісного рішення; 

3) ступінь структурованості проблеми; 

4) причетність послідовників до ефективного виконання рішення; 

5) імовірність підтримки рішення лідера з боку послідовників; 

6) ступінь мотивації послідовників досягти цілей організації за умови 

виконання поставлених лідером завдань; 

7) ступінь імовірності конфлікту між підлеглими при виборі альтернативи 

[154]. 

На нашу думку, наявність різних ситуаційних моделей спонукає до 

усвідомлення необхідності гнучкого підходу до керівництва. Для адекватної 

оцінки ситуації лідер має добре уявляти можливості послідовників і свої власні, а 

також сутність завдання, потреби, повноваження та якість інформації. Він 

повинен навчитися послуговуватися всіма стилями, методами і типами впливу, 

найбільш прийнятними в конкретній ситуації. Однак цей підхід применшує роль 

активності особистості, акцентуючи на зумовленості поведінки лідера сукупністю 

певних обставин.  

Автори проаналізованих теорій намагалися тлумачити лідерство як результат 

впливу одного фактору, проте процес взаємодії індивідуальних і ситуативних 

причин, як правило, ігнорувався. Тож не вистачало комплексних досліджень 

феномена лідерства. Такими можна з певністю назвати особистісно-ситуативні 

теорії, пов’язані з іменами Е. Уесбура, К. Кейса, Дж. Брауна. Е. Уесбур, приміром, 

вважав, що вивчення лідерства має охоплювати як емоційні, інтелектуальні і 

поведінкові якості індивіда, так і особливі умови його діяльності. К. Кейс 

переконував, що лідерство виникає в результаті єдності трьох чинників: 

особистісних якостей лідера, природи групи та її членів, а також проблеми, яку 

група повинна розв’язати.  
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Американський психолог Дж. Браун запропонував п’ять динамічних законів 

лідерства: 

 бути членом групи, в якій особистість збирається лідирувати; 

 представляти сферу вищих можливостей у соціальній групі; 

 адаптуватися до наявної соціальної структури; 

 реалізувати довгострокові тенденції, характерні для структури; 

 визнавати, що можливість лідерства для інших зростає залежно від 

зниження ступеня свободи індивідуального лідерства [59]. 

Особистісно-ситуативна теорія розвинулася в концепції взаємодії. 

Осмислювати лідерство процес реалізації статусу, рівнів взаємодії та 

особливостей  поведінки індивідів щодо інших членів групи запропонували 

Р. Стогділ і С. Шартл. Вони розглядали лідерство не як характеристику окремо 

взятого індивіда, а як результат взаємодії між особистостями, котрі входять до 

складу даної групи [228]. 

Основні положення загальної теорії взаємодії виклав С. Джибб. Вони 

полягають у такому: 

 група – це механізм досягнення особистих цілей кожного індивіда, і 

водночас люди, взаємодіючи, досягають спільних цілей групи; 

 рольова диференціація в групі, що передбачає роль лідера, –

невід’ємний складник саморуху групи до реалізації спільних, а, отже, й 

індивідуальних цілей; 

 поняття «лідерство» охоплює взаємодію двох або більше осіб, 

зацікавлених у взаємній оцінці, що призводить до вивищення одного індивіда над 

іншими членами групи; 

 однією з важливих сторін міжособистісних відносин є нероздільність 

фізичного й емоційного сприйняття, у зв’язку з чим індивіда оцінюють іншими за 

здатністю задовольнити потреби групи, а також за наявністю відповідних 

груповим цінностям моральних якостей [66]. 

Перелічені теорії взаємодії уможливлюють осмислення лідерства як 

соціального явища в єдності ключових компонентів: 1) особистість і характер 
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лідера; 2) потреби, поведінкові настанови і проблеми послідовників; 3) специфіка 

групи загалом та її міжособистісна структура зокрема; 4) ситуація, накреслені в її 

межах мета й завдання, умови їх розв’язання; 5) ступінь сприйняття чотирьох 

попередніх факторів лідером і членами групи. Отже, теорії взаємодії дозволяють 

з’ясовувати взаємозумовленість певних якостей лідера і діяльності групи в 

соціальному контексті її існування. 

Поведінковий (біхевіористський) підхід пов’язує ефективність лідерства зі 

стилем його поведінки. Кожна група являє собою унікальну комбінацію індивідів, 

цілей і завдань, а кожен лідер – це унікальна особистість, наділена рядом 

здібностей. Тому стиль лідерства може бути поєднаний з певною позицією лідера. 

Методологічні основи дослідження в цій галузі закладені К. Левіним, який, 

студіюючи феномен лідерства в десятирічних дітей, виділив три принципово 

різних стилі їхньої поведінки: ліберальний, авторитарний і демократичний. Він 

припускав, що авторитарний лідер може досягти більшої ефективності діяльності 

групи, ніж ліберальний чи демократичний [101, с. 22]. Проте для такого типу 

лідерства характерні низька мотивація підлеглих, менша кількість прийнятих 

оригінальних рішень, несформованість групового мислення, тривога й 

агресивність у поведінці членів групи. Крім того, К. Левін простежив нижчу, ніж 

при демократичному стилі, якість роботи [101, с. 41]. Своїм дослідженням він 

заклав основи для пошуків оптимального стилю керівництва в організації. 

Цей підхід набув подальшого розвитку у працях учених університету штату 

Огайо, зокрема Д. Мак-Грегора і Р. Лайкерта, а також у моделях Р. Бейка, 

Дж. Моутона. Так, наприкінці 50-х років ХХ ст. для характеристики стилів 

лідерства Д. Мак-Грегор розробив теорії «X» та «Y». Перша з них виражає 

традиційний підхід до функції управління та використання людської праці за 

призначенням на вимогу організації, ґрунтуючись на переконанні, що без 

активного втручання лідера працівники залишаються пасивними, отже, їх 

необхідно переконувати, заохочувати чи карати. Натомість друга – це критична 

рефлексія теорії «X», яка, на переконання Д. Мак-Грегора, в сучасних умовах 

господарювання неспроможна забезпечити ефективні результати [127].  
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Можливо, теорія «Υ» дещо ідеалізує субординацію, відображаючи її як 

партнерство лідера та підлеглих. Утім, така оптимістична точка зору базується на 

припущеннях, що: 

 у роботі немає нічого особливого; за нормальних умов люди 

розглядають відповідальність як засіб самореалізації;  

 колектив, об’єднаний загальною метою, завдяки високій 

самосвідомості, самоорганізації та внутрішньому контролю прагне 

раціоналізувати свою діяльність; 

 винагороди і трудові зусилля взаємозалежні, тож і зростають разом; 

 винахідництво і творчість мають бути поміченими, приховані резерви 

завжди поруч. 

Заслуговує на увагу твердження американського дослідника Р. Блейка про те, 

що існують замінники лідерства. Іноді можуть виникати ситуації, коли потреба в 

директивному керівництві відсутня. Тоді деякі працівники можуть удаватися до 

самоуправління на підґрунті так званих замінників лідерства, які охоплюють: 

1) здібності, досвід, підготовку і знання; 

2) незалежність і самостійність; 

3) професіоналізм; 

4) чесність; 

5) відсутність альтернативних методів; 

6) отримання зворотного зв’язку в роботі; 

7) внутрішнє задоволення роботою; 

8) формалізований процес; 

9) неможливість гнучких взаємовідносин; 

10) груповий підхід [218, с. 46]. 

Прихильники інтерактивної теорії переконують у можливості передбачення 

того, хто перебере на себе функції лідера в певній групі. Для цього слід 

ураховувати характеристики членів групи, її структуру, конкретну ситуацію, 

завдання, яке виконується, а також індивідуальні особливості кандидата в 

лідери [174]. 
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Отже, значна частина дослідників визнає вплив на процес лідерства 

щонайменше двох основних факторів. По-перше, йдеться про особистісні 

характеристики самого лідера, які охоплюють рівень його компетентності як 

працівника і керівника; особливості та джерела мотивації поведінки; 

індивідуальні якості – це необхідні чинники, які формують сприйняття лідера 

послідовниками, а також корелюють їхні дії у відповідь. По-друге, враховуються 

різні аспекти ситуації, а саме: сутність поставленого перед групою завдання; 

специфіка використання людських і матеріальних ресурсів, необхідних для 

виконання завдання; особливості відносин «лідер – послідовники», які впливають 

на саму можливість, терміни й ефективність рішення. 

На думку Б. Колдера, Дж. Томаса і Р. Лорда, зв’язок між сприйняттям 

лідерських якостей та відповідної поведінки з боку послідовників, тобто їхню 

налаштованість або неготовність виконувати завдання разом, є результатом 

синтезу сприйняття лідерських якостей безпосередньо у свого керівника та 

ідеальної моделі уявлення про лідера [27]. 

Історичний огляд теорій лідерства виявляє існування теорій деструктивного 

лідерства, за якими лідери використовують свій потенціал з руйнівною метою.  

Наприклад, Н. Макіавеллі, котрий керувався ідеалістичними уявленнями про 

єдину і незмінну природу людини, головними її рисами вважав владолюбство та 

користолюбство. Він вірив, що його сучасник більше схильний до зла, аніж до 

добра («Люди завжди погані, доки їх не примусить до добра необхідність»). 

Головний герой Н. Макіавеллі – володар, мудрий і лукавий політик, котрий 

практикує всі засоби політичної боротьби, не має моральних бар’єрів і завдяки 

цьому досягає мети. Великий італієць відкидав гуманістичне трактування постаті 

й ролі політичного діяча, вважаючи гуманістичні ідеали маячнею. 

У кінці ХІХ ст. Ф. Ніцше сформулював ідею надлюдини, котра мала стати, на 

думку філософа, метою і смислом всякого індивіда. Надлюдина – це, насамперед, 

людина з високо розвиненою волею до влади, із жагою панування над іншими. 

«Воля до влади» ніцшеанської надлюдини нерозривно пов’язана з тим, що вона 

«творець», «винахідник нових цінностей». Мислитель вважав, що існують два 



37 

види людей: аристократи, знать і простолюд, чернь, плебеї. Причому розходження 

між ними виявляється навіть на фізіологічному рівні, уже не кажучи про ступінь 

демонстрації життєвої сили, волі до влади та інстинкту. Оскільки саме надлюдина 

є носієм життєвих сил, вона повинна ствердити свою волю, незважаючи на опір 

черні, не обмежувати себе в засобах у відносинах з нею, відкинути милосердя і 

співчуття, жалість і любов. Вона має бути злою і жорстокою, рішучою і 

нещадною у ставленні до плебеїв, які створені, щоб підкорятися [159].  

Власне, і Н. Макіавеллі, і Ф. Ніцше сформували свої концепції в контексті 

свого часу, а сьогодні можуть слугувати ілюстрації різновекторності розвитку 

теорій лідерства. 

Швидкі зміни навколишнього середовища спричиняють фундаментальні 

трансформації, які здійснюють колосальний вплив на організації і ставлять перед 

сучасними лідерами складні й обсяжні завдання. Це зумовлює перехід до нової 

парадигми лідерства. 

Про необхідність таких змін ще на початку 80-х років XX ст. попереджали 

американські дослідники Т. Пітерс та Р. Уотерман, які проголосили ідею 

комплексного підходу до управління організацією як соціальною системою на 

основі концепції 7-С: стратегії, структури, системи, складу кадрів, стилю 

керівництва, сукупності навичок, спільних цінностей [160, с. 41]. Дійсність кінця 

другого – початку третього тисячоліть цілком підтвердила прогноз названих 

учених. Особливо високою виявилася динаміка змін. Швидко трансформуються й 

саме суспільство, і його вимоги до організацій, які змушені опановувати нові 

технології, створювати нові продукти тощо. Змінилися темп та умови роботи, які 

потребують від співробітників динамізму і творчого підходу до виконання 

обов’язків. Тому лідери мають розуміти, що спроби зберегти стабільність нині 

приречені на провал.  

У межах нової парадигми, яка узгоджується з теорією хаосу, вважається, що 

ми живемо у світі випадковостей і невизначеності, і неістотні, на перший погляд, 

події здатні спричиняти досить суттєві й далекосяжні наслідки. Тому лідери 

мають визнавати невідворотність змін і криз та шукати в них джерело енергії й 
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самонавчання. Їм слід ініціювати зміни всередині організацій, щоб розвивати 

персонал і йти вперед. Як зазначав всесвітньо відомий менеджер Дж. Велч, якщо 

організації змінюються повільніше, ніж навколишнє середовище, вони приречені 

на загибель. Отже, завдання лідерів – убезпечити їх від цього [48, с. 63]. 

Ще більш посутні зміни сталися у сфері людських ресурсів організацій, які 

потребують нових принципів і методів управління ними, мотивації і 

стимулювання, запровадження нових алгоритмів взаємодії між лідерами та їхніми 

послідовниками. Тому адепти синтетичної (або комплексної) теорії лідерства 

доводять, що лідерство – це «процес організації міжособистісних відносин, а 

лідер – суб’єкт управління цим процесом. Лідерство – функція групи, і вивчати 

його треба з урахуванням групових цілей і завдань. Синтетична модель робить 

акцент на трьох основних складових цього процесу – лідерах, послідовниках 

(відомих) і ситуаціях, в умовах яких здійснюється лідерство» [57, с. 111]. 

Ціннісну концепцію лідерства розробили С. і Т. Кучмарські. Учені 

переконують, що лідерство – це процес, який уможливлює демонстрацію 

лідерських здібностей не тільки конкретної, обдарованої ними людини, але й усіх 

членів групи. Запропонована авторами ціннісна модель лідерства заснована на 

двох базових положеннях. 

1. Лідер впливає на становлення і розвиток норм і цінностей як окремих осіб, 

так і групи загалом. Члени групи спостерігають, обговорюють, аналізують і по-

своєму інтерпретують усі вчинки і слова лідера. Тому лідери повинні усвідомлено 

використовувати власний вплив для встановлення певних групових цінностей. 

2. Найбільш ефективно ціннісне лідерство засвоюється в процесі діяльності і 

практичної взаємодії індивідів, тому міжособистісні відносини мають бути досить 

розвиненими, а групове оточення – відкритим, щоб надавати можливість 

соціально зростати і розвивати в собі лідерські якості не тільки визнаному 

лідерові, але й усім членам групи. 

Отже, С. і Т. Кучмарські тлумачать лідерство як «безперервний процес 

взаємодії лідера і послідовників», у перебігу якого роль лідера виявляється 
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передовсім в освоєнні головних ціннісних принципів, «навчанні їм послідовників 

та професійно-особистісному розвитку разом з ними» [163]. 

За концепцією сервант-лідерства (лідерства, яке обслуговує) Р. Грінліфа, 

лідер має бути тією людиною, яка повинна служити людям, дбати про 

задоволення їхніх потреб. Це передбачає особистісне зростання лідера, в процесі 

якого він стає мудрішим, автономним, вільним, моральним тощо [163]. 

Теорія атрибутивного лідерства спирається на концепцію атрибуції 

Д. Мітчела, С. Гріна та ін. Її автори керуються тим, що висновки лідера, як і 

поведінка послідовників, обумовлені реакцією першого на поведінку других. 

Стиль своєї поведінки лідер обирає так, щоб відповідно реагувати на поведінку 

послідовника. При цьому враховується те, що здебільшого лідер не має 

можливості безпосередньо спостерігати за роботою послідовника, а виконує 

роботу інформаційного процесора, веде пошук інформаційних підказок для 

розуміння ситуації. Визначення лідером причин поведінки послідовника 

ґрунтується на таких складниках: особистість, сама робота, організаційне 

оточення або обставини [226, с. 32]. 

Теорія множинних зв’язків М. Юкла передбачає, що ефективність групи 

залежить від шести елементів. Лідер покликаний з’ясувати, які з них найбільш 

важливі для конкретної групи, чи представлені вони в достатній кількості, а потім 

допомогти групі заповнити наявні прогалини. Наприклад, коли робота має 

комплексний характер, а праця інтенсивна, зусилля послідовників та їхня 

відданість справі стають особливо важливими [175].  

Аналогічний підхід до зростання ролі послідовників і зниження ролі 

лідерства в організаціях пропонує Р. Хекмен та його колеги. Учені переконують, 

що завдання лідера полягає у створенні і підтримці сприятливих умов праці для 

групи. Він вживає всіх необхідних заходів для того, щоб група докладала 

достатніх зусиль, використовувала навички, знання і вміння, яких потребує 

конкретна ситуація. Так, вдумливо й ретельно добираючи членів групи і 

навчаючи їх способів розв’язання проблем, лідер може підвищити шанси всієї 

групи на успіх. Ідеальною виявляється група, яка функціонує настільки 
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гармонійно, що зникає потреба в лідерстві у його загальноприйнятому 

розумінні [155]. 

Зазначене вище свідчить про те, що в сучасну епоху до основних параметрів 

поведінки лідера (орієнтації на завдання і послідовників) має бути доданий 

третій – орієнтація на групу. Лідер, поведінка якого орієнтована на групу 

(полегшує роботу групи), повинен ставити завдання, що допомагають групі 

виявити і вирішити проблеми, розвинути в ній навички співпраці, налагодити 

взаємодію її членів, забезпечуючи пропорційну участь кожного в груповій 

діяльності. Приміром, керівник може добре працювати лише в тому разі, якщо так 

звані підлеглі беруть на себе відповідальність за його навчання. Проте дуже часто 

члени групи вимагають такого стилю керівництва, який би створював відчуття, 

що вони працюють добровільно. З огляду на це Р. Ділтс пропонує в управлінні 

персоналом змістити акценти з відносин за типом «влади-підкорення» до 

партнерства і співробітництва, впливу і переконання, які б не просто змушували 

підлеглих виконувати волю керівника, а й робили їх однодумцями, забезпечували 

відносини лідера та його послідовників [55, с. 74]. 

У зв’язку з цим лідери мають прагнути не зосереджувати в собі всю владу, а 

розподіляти повноваження серед інших членів групи, таким чином забезпечуючи 

умови для їхнього розвитку. Відтак, лідерам слід створювати середовище, 

сприятливе для співробітників, простір творчої взаємодії і доброзичливої 

підтримки. При цьому зростає роль етичних норм і традицій у взаєминах лідера і 

його послідовників. Лідери нової парадигми мають мислити і діяти в координатах 

і категоріях цінностей, поступаючись особистими інтересами й гординею. На 

зміну «лідерам-героям» мають прийти скромні, але амбіційні щодо завдань 

організації лідери, здатні розкрити потенціал членів групи і розвивати їх лідерські 

здібності. Дж. Коллінз називає таких керівників «лідерами п’ятого рівня» [106]. 

У 90-х роках ХХ ст. розпочалося студіювання лідерських якостей, пов’язаних 

із «соціальним інтелектом» – спроможністю тлумачити власні та чужі думки, 

почуття та поведінку і діяти відповідно до цього тлумачення. Так, за слушним 

міркуванням С. Заккаро, «соціальний інтелект» – це наявність ряду здібностей, 
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як-от: «соціальна свідомість, соціальна проникливість, самоконтроль і здатність 

адекватно реагувати відповідно до обставин, ситуації та соціального оточення» 

[229, с, 49]. Д. Големан вводить у лідерський тезаурус поняття «емоційний 

інтелект як ключову якість лідера. Емоційний інтелект містить набір особистісних 

та соціальних компетентностей. До перших учений відносить самосвідомість, 

упевненість, саморегуляцію та мотивацію. А соціальні компетентності 

передбачають емпатію й соціальні навички, зокрема здатність до спілкування та 

розв’язання конфліктів [24, с. 22]. 

Зауважимо, що емоційний інтелект – це емоції (афективна сфера), мислення 

(когнітивна сфера) та їх взаємодія. Якщо власне інтелект являє собою 

застосування інформації відповідно до життєвих завдань, то емоційний інтелект 

пов’язаний зі спроможністю розуміти емоції і користуватися нею при виконанні 

різнопланових завдань [199, с. 7]. 

Для обґрунтування лідерських якостей сьогодні дослідники послуговуються 

здобутками психологів у галузі теорії особистості. Однією з продуктивних є 

модель «великої п’ятірки» – п’ять основних компонентів особистості:  

1) нейротизм (депресивність, тривожність, почуття незахищеності, 

роздратованість, вразливість і ворожість) на противагу емоційній стабільності 

(урівноваженість та розслабленість); 

2) екстраверсія (товариськість, упевненість у собі, позитивна енергія, 

наполегливість і висока активність) на противагу пасивності, спокою і 

стриманості; 

3) інтелектуальна відкритість (поінформованість, креативність, допитливість, 

інтуїція, натхненність) на противагу буденності, обмеженості та вузькості 

інтересів; 

4) конформізм (адаптивність, пристосовуваність, довірливість); 

5) сумлінність (організованість, контрольованість, надійність, рішучість, 

відповідальність) на противагу недбалості та безтурботності [192, с. 84]. 

Завдяки дослідженням з проблем лідерства віднайдений зв’язок між 

наявністю в людини певних рис із «великої п’ятірки» та її лідерським 
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потенціалом. Зокрема, екстраверсія  найбільше корелюється з лідерством і 

розглядається як головна риса ефективного лідера, якому властиві наполегливість, 

активність, енергійність. Крім високого рівня екстраверсії, лідери 

характеризуються сумлінністю, інтелектуальною відкритістю та низьким рівнем 

нейротизму. Прикметно, що конформізм майже не властивий лідерам. 

Поділяємо впевненість Дж. П. Канджемі в тому, що «необхідні значні 

емоційні, розумові та творчі зусилля для того, щоб стати яскравим та енергійним 

лідером, які потрібні в умовах сучасного мінливого світу. Ця людина має володіти 

силою і наполегливістю, щоб, усупереч усьому, йти на ризик і вирішувати 

проблеми, а також здатністю передбачувати майбутнє й оцінювати минуле, щоб 

чітко уявляти собі всі наслідки своїх дій» [169, с. 78]. Імпонує нам і перелік 

дванадцяти необхідних лідерові дій, а саме: обирати, слухати, бачити, думати, 

відчувати, уявляти, розуміти, вірити, мріяти, передбачати, прагнути та рухатись 

[169, с. 82].  

Нині у світі напрацьовано значний досвід формування лідерських якостей 

студентів. Так, у всіх університетах і коледжах США створені спеціальні відділи 

(центри), що пропонують різноманітні лідерські програми. Загадаймо Center of 

Leadership Development, Ethics and Public Service, діяльність якого спрямована на 

розвиток у молодих людей моральної свідомості, лідерських якостей і прагнення 

до суспільного служіння. Майбутній лідер має навчитися гармонійно поєднувати 

«вміння управляти» і «вміння підкорятися», мати розвинену емпатією [152]. Його 

служіння виражається передусім у готовності до волонтерської роботи, яка 

надзвичайно популярна серед американських студентів. 

Подібні центри пропонують найрізноманітніші програми для розвитку 

лідерських якостей – від формування команди вишу для участі в між 

університетських змаганнях з етичних дебатів до спеціальних курсів. Їх слухачі 

опановують основи волонтерської діяльності, здобувають знання про те, як 

експериментувати, не боятися ризикувати, проектувати майбутнє, отримувати 

допомогу від інших людей і допомагати навзаєм, організовувати співробітництво 
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тощо [152]. На нашу думку, такі здобутки американських університетів можуть 

стати підґрунтям для створення лідерських центрів для українських студентів. 

Таким чином, здійснений аналіз стану розробленості проблеми лідерства і 

формування лідерських якостей у працях вітчизняних і зарубіжних учених 

засвідчив недостатній рівень дослідження проблеми формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів. Донині не вдалося створити 

цілісної концепції лідерства. Проаналізовані теорії лідерства зародилися з ідеї 

наявності в ефективних лідерів особливої якості, яка відрізняє їх від усіх інших 

людей. На зміну їй прийшла гіпотеза про те, що ефективне лідерство сьогодні 

полягає передусім у виборі  ефективних моделей поведінки, у налагодженні 

процесу взаємного впливу. Нині теорії лідерства розвиваються в руслі уявлення 

про те, що найкращими лідерами є ті, хто відмовляється від своєї ролі і навчає 

інших бути лідерами для самих себе. 

 

1.2. Аналіз основних понять дослідження 

 

З’ясування змістовних характеристик лідерських якостей у студентів 

економічних університетів потребує визначення понять «лідер», «лідерство» і 

«лідерські якості особистості». Тож розглянемо кожне з них. 

Лідерство закономірно з’являється в будь-якій групі, що об’єднує кілька осіб, 

а тим більше – у великій організації чи іншій соціальній структурі. 

О. М. Первітська слушно зазначає, що «феномен лідерства, відносини лідерства 

виникають завжди, коли групі людей доводиться вирішувати які-небудь 

проблеми, які зачіпають інтереси всіх або більшості членів групи. 

Найпомітнішими лідерські відносини є в тому разі, коли перед групою постає 

завдання розподілу ресурсів (ресурси в цьому контексті розуміються в широкому 

плані: матеріальні, фінансові, продовольчі, інформаційні і т. ін., аж до 

репродуктивних)» [159, с. 119].  

Таке широке розуміння лідерства, яке може зачіпати сфери соціального 

життя (політику, економіку, культуру, науку тощо), а також мікро- й макрорівні 
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взаємодії людей (від взаємовідносин у малих групах до управління державою й 

міжнародною політикою), дає змогу охоплювати формальні й неформальні 

організації.  

Чи не найяскравіше лідерство виявляється за умов, коли потрібна мобілізація 

всіх зусиль певної спільноти, групи чи організації для захисту своїх інтересів, 

подолання кризових явищ, проведення складних соціальних реформ чи 

організаційних змін. Людей, котрі їх очолювали, у різних народів від найдавніших 

часів називали героями, надзвичайно вшановували, визнаючи їхню владу й 

авторитет при здійсненні функцій управління [148, с. 19]. 

Як відомо, слова «лідер» («leader») і «лідерство» («leadership») має 

англосаксонський корінь «lead» (українською – «шлях»), який, своєю чергою, 

походить від дієслова «leaden»  – «іти», «подорожувати». Англосакси вживали 

його для визначення курсу судна в морі. Отже, первісно лідерами називали людей 

або кораблі, які вказували шлях [198, с. 47]. 

Слід зазначити, що до кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. у наукових текстах 

поняття «лідер» і «лідерство» розглядалися з точки зору політики й економіки. 

Лише в 1930-х рр. вони поширилися в соціальній психології у зв’язку з 

публікаціями з проблем теорії конфліктів американського дослідника К. Левіним 

та його послідовників. 

У довідкових виданнях читаємо, що лідер – це «особистість, яка має 

найбільший авторитет, вплив у будь-якому колективі» [188, с. 44]; «особа, яка 

посідає провідне місце серед інших, їй подібних» [24, с. 178]. 

Проте різні науки мають власний погляд на тлумачення цього поняття. Так, у 

філософській літературі лідером називається найбільш авторитетний член 

організації або соціальної групи [190, с. 267], котрий завдяки специфіці своєї  

особистості домінує в різних політичних, моральних і соціальних ситуаціях. 

Учені І. Д. Коротець, Л. О. Штомпель, О. М. Штомпель акцентують на 

неформальному характері авторитету лідера і стихійності виникнення лідерства в 

конкретній ситуації [190, с. 267]. Економіка й соціологія вбачають у лідері 

авторитетного, впливового члена групи, здатного очолити групу, колектив; 
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людину, яка завдяки своїм особистісним якостям має значний вплив на членів 

соціальної групи [191; 197]. Політологія тлумачить лідера як особу, котра керує 

політичною партією або іншою суспільно-політичною організацією [43; 163]. 

У психолого-педагогічній науці поняття «лідер» розглядається досить 

широко. Так, за В. В. Давидовим, це член групи, котрий у значущих ситуаціях 

спроможний впливати на поведінку інших учасників [50, с. 74]. Лідером, на думку 

В.В. Григорьєвої, є член групи, здатний організувати її діяльність і регулювати 

відносини, той, хто фактично веде за собою. Лідер має такі самі якості, що й 

більшість інших членів групи, проте виокремлюється своїми діями, причому 

рівень його діяльності вищий [53, с. 21]. 

Лідер, відповідно до поглядів С. А. Гармаша, – це «особистість, яка має 

розвинуті комунікативні вміння, здатна словами ефективно впливати на інших 

людей, з якою бажає співпрацювати більшість колективу» [40, с. 41]. 

Як зауважує Т. Є. Вежевич, лідером є член групи, якого всі інші члени 

уповноважують ухвалювати найвідповідальніші  рішення, що «стосуються 

інтересів усієї групи й визначають спрямованість її діяльності» [36, с. 45]. 

За визначенням І. М. Ємельянова, лідер – «член групи, який має необхідні 

організаторські здібності, посідає центральне становище в структурі 

міжособистісних стосунків і заохочує своїм прикладом, організацією й 

управлінням групою до досягнення групових цілей у найкращий спосіб» [61, 

с. 53]. 

На думку Р. Л. Кричевського, лідером стає член групи, який асоціюється з 

ідеальним набором групових цінностей, найбільше впливає на свою спільноту і 

виявляє свої якості в процесі взаємодії [93, с. 100]. 

Лідер, як твердить В. В. Ягоднікова, – «член групи, за яким вона визнає 

перевагу в статусі та надає право приймати рішення у важливих для неї 

ситуаціях»; «індивід, здатний виконувати основну роль в організації спільної 

діяльності і регулюванні взаємин у групі»; «людина, яка завдяки своїм 

особистісним якостям впливає на членів соціальної групи» [213, с. 56]. 
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Лідер, згідно з тлумаченням Дж. Сміт, – це член групи, який фокусує групові 

процеси, володіє мистецтвом дійти згоди, а з погляду рольової диференціації має 

власні позиції [193, с. 65]. 

Науковець Р. Мартін називає лідером члена групи з найвищим статусом, 

котрий наділений правом приймати рішення у значущих для групи 

ситуаціях [118, с. 73]; П. Л. Горецький – людину, яка має відповідні якості, 

зокрема ініціативність, здатна впливати на членів соціальної групи [46, с. 49]. У 

тлумаченні В. М. Полонського лідер – це член групи, за яким та «визнає право 

ухвалювати відповідальні рішення у значущих для неї ситуаціях, тобто 

найавторитетніша особистість, яка реально відіграє центральну роль в організації 

спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків» [164, с. 264]. 

Через значну кількість і різномастість дефініцій терміну «лідер» слід 

виокремим його основні ознаки. Першою з них вважаємо належність до групи: 

лідер є членом групи, причому він перебуває «всередині», а не «зовні» чи «над» 

групою. Друга ознака – статус у групі: лідер має авторитет у групі, а отже і 

високий статус. Третя ознака – збіг ціннісних орієнтацій: норми й ціннісні 

орієнтації лідера та групи однакові, тож лідер найбільш повно віддзеркалює і 

виражає інтереси групи. Четверта ознака – впливовість: ідеться про вплив на 

поведінку і свідомість інших членів групи з боку лідера, організацію й управління 

групою у процесі досягнення групових цілей. П’ятою ознакою є джерело 

висунення лідера в групі.  

Слід зауважити, що в науковій літературі поняття «лідер» і «керівник» інколи 

розглядаються як синоніми. Проте Е. Шейн стверджує, що ототожнювати їх 

методологічно неправомірно через різне смислове навантаження. Поняття «лідер» 

і «керівник» перегукуються за змістом із, відповідно, поняттями неформального і 

формального лідерства. Так, керівник може бути лідером, але лідер не завжди 

виступає «формально визнаним керівником» [212, с. 50]. 

Наприклад, Б. Д. Паригін перелічує такі відмінності між лідером і 

керівником: 

1. Керівника призначають офіційно, а лідера висувають неофіційно.  
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2. Керівникові законом надані певні права й повноваження, а лідер їх не має.  

3. Керівник є представником своєї групи в зовнішній організації, розв’язує 

щодо її відносин з іншими групами, тоді як лідер обмежений периметром 

внутрішньогрупових взаємин.  

4. Керівник відповідає перед законом  за стан справ у групі та результати її 

діяльності, натомість лідер жодної персональної, «законодавчо встановленої 

відповідальності за незадовільну роботу групи або за те, що в ній відбувається, не 

несе» [158, с. 56]. 

Відтак у контексті дослідження означеної проблеми доречно звернути увагу 

на формальність (офіційне керівництво) і неформальність лідерства. 

Формальні лідери – це люди, яких члени організації обирають чи 

призначають на яку-небудь формальну посаду. Вони пов’язані з офіційною 

організацією і представляють всю групу загалом або всю організацію, захищаючи 

їхні інтереси. Неформальні лідери – це авторитетні в групі люди. Вони бувають 

вожаками (ватажками) – найавторитетнішими представниками свого соціального 

оточення з даром переконання й навіювання; лідерами (у вузькому значенні) – 

менш авторитетними, ніж вожаки, можуть поширювати свій вплив тільки на 

частину групи, спонукаючи до дій не лише навіюванням і переконанням, а й 

особистим прикладом; ситуативними лідерами – такими, що володіють 

особистісними якостями, які мають значення лише за певних 

обставин [151, с. 100]. 

Окрім формального та неформального лідера, соціальний психолог 

Дж. Морено виділяє ще один тип – соціометричний, котрий поєднує в одній особі 

ознаки формального й неформального лідера [132]. 

Термін «лідер», як і «лідерство», має різні трактування. За підрахунками 

Р. Дафта, існує понад 350 його дефініцій [51, с. 17]. «У результаті, – зазначає 

Г. Г. Почепцова, – з’явилося безліч відповідей, кожна з яких була по-своєму 

правильною. Ці відповіді були найрізноманітнішими, починаючи від твердження 

видатного вченого, політолога й письменника Воррена Бенніса, який сказав, що 

«лідерство схоже на красу – йому складно дати визначення, але коли ви бачите 
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його, то точно знаєте, що воно – перед вами», й закінчуючи словами 

Кена Бланшгара, вченого й письменника, який стверджує, що сенс лідерства – 

рухатися до чогось, а не блукати безцільно» [69, с. 37]. 

Підкреслюючи труднощі, з якими стикаються дослідники, означуючи 

сутність лідерства, відомий американський фахівець із менеджменту, директор 

Центру креативного лідерства Ф. Д. Карделл писав, що лідерство – це загадкова, 

знакова якість. Існування його легко визнати, важко описати, ще важче 

використати на практиці і вже неможливо створити цю якість в інших [77, с. 24]. 

Так, у довідковій літературі лідерство – це «становище, обов’язки, діяльність 

лідера; першість у чому-небудь» [37, с. 458]; процес психологічного впливу однієї 

людини на інших у перебігу спільної життєдіяльності, здійснюваний на основі 

сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння одне одного [63, с. 318]. 

Соціологія вбачає в лідерстві, з одного боку, соціальні відносини 

домінування і підкорення в групі, організації, суспільстві, які ґрунтуються на 

здатності лідерів приймати рішення і здійснювати вплив, а з другого – функції, які 

виконує лідер у групі, планувальна, координаційна і контрольна діяльність вищих 

членів групи [88, с. 102]. 

Лідерство не тільки як сукупність неординарних якостей і здібностей лідера, 

а й як особливий вид міжособистісних взаємин, вплив якого є цілеспрямованим, 

передбачуваним, тривалим у часі та динамічним, розглядає В. В. Лісовий [103, 

с. 39]. 

У психолого-педагогічних джерелах лідерство лідерством називається 

«типова для лідера (керівника) система прийомів впливу на підлеглих» [168, 

с. 206]; «соціально-психологічний феномен, що належить до динамічних процесів 

у малій групі»; поняття для характеристики відносин домінування й підкорення у 

групі [133, с. 129]. 

Як стверджує Р. Грифін, лідерство є «результатом дії як об’єктивних 

факторів (мети і завдань групи в конкретній ситуації), так і суб’єктивних 

(інтереси, потреби, індивідуально-типологічні особливості членів групи), а також 

дій лідера як ініціатора й організатора групової діяльності» [49, с. 25]. 
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Привертає увагу думка С. В. Іванова про те, що лідерство можна визначити 

як вид соціальної дії і соціально-психологічної співпраці між лідером і 

послідовниками, основою якої є добровільність, а головними характеристиками – 

наявність перспективи, інновації, виправданий ризик, активне залучення 

послідовників до діяльності [67, с. 43]. 

Не можна обійти увагою і твердження Г. Л. Хаста, що особливостями 

лідерства є соціально-емоційний вплив особистості на групу та її членів за 

допомогою авторитету і взаємовпливу членів даного колективу одне на одного. 

Процес лідерства відбувається в певному соціальному середовищі, під впливом 

якого складаються якості особистості лідера, розвиваються знання про лідерство, 

вміння і навички дії відповідно до лідерських ролей і функцій. Ці характеристики 

формуються найближчим оточенням конкретної людини, з розвитком її власного 

«Я» і накопиченням досвіду взаємодії з іншими членами групи [85, с. 67]. 

Американський дослідник Дж. Блейз переконує, що лідерство – це прийняття 

особливої ролі. Він виокремлює дві, різні за своїми смислами і функціями,  

лідерських ролі. Перша – роль фахівця, спрямована на генерування пропозицій і 

думок  щодо виконуваної роботи, друга – «соціально-емоційного спеціаліста», 

призначеного вирішувати проблеми людських взаємин. Для ефективної діяльності 

групи мають бути зіграні обидві лідерські ролі[219, с. 31]. 

Отже, лідер – це найавторитетніша особа в групі, котра завдяки своїм 

особистісним якостям відіграє головну роль у різних моральних, соціальних та 

інших ситуаціях, спільній діяльності членів групи, має значний вплив на них, 

приймає рішення у значущих для групи ситуаціях і несе за них відповідальність. У 

свою чергу, лідерство передбачає використання різних прийомів впливу лідера 

(завдяки його якостям та здібностям) на інших членів групи з метою планування, 

координації та контролю їхньої спільної діяльності. 

Без сумніву, сучасні лідери мають володіти різнобічними якостями. Проте ці 

стабільні внутрішні особливості людини сучасні вчені називають і тлумачать по-

різному. Приміром, П.І. Підкасистий говорить не про якості, а про риси чи 

властивості особистості, визначаючи їх як стійкі особливості поведінки індивіда, 
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що повторюються в різних життєвих ситуаціях [189, с. 302]. Так само в 

динамічній структурі особистості К. К. Платонов розрізняє ці поняття, надаючи їм 

особливого змісту. За його твердженням, «властивість – це найширше поняття, це 

щось властиве особистості, її риса..., що зумовлює її подібність або розбіжності з 

іншими особистостями. Особливість – це така властивість, що відрізняє цю 

особистість або даний тип особистостей від інших. Можна сказати й так: 

особливість особистості – це її індивідуальна властивість або їхня сукупність. 

Якість – це найбільш істотна властивість, що дає особистості визначеності», – 

переконує вчений [162, с. 187]. Тож відповідно до наведених міркувань 

К. К. Платонова якості особистості є узагальненими властивостями особистості. 

Дослідник М. Д. Левітов підкреслює, що поняття «якість» і «властивість» 

більш притаманні визначенню своєрідності особистості, однак «у них немає 

специфічного характерологічного відтінку, пов’язаного з тим, що можна назвати 

«рельєфом» особистості, тобто виділенням її стрижневих рис», тому, описуючи 

особистість, він закликає послуговуватися термінами «риса» й «прояв» [102, 

с. 35]. 

За видами або класами диференціює якості особистості Р. Кеттел: на його 

думку, одні з них «пов’язані з темпераментом, інші – з типовими 

пристосувальними реакціями», зі здібностями, інтересами, цінностями чи із 

соціальними відносинами. Фундаментальні розбіжності виявляються у ступенях 

вираження якостей. Одні з них легко простежуються й тому легко вимірюються 

як «поверхові». На переконання Р. Кеттелла, вони є групами властивостей 

індивіда, що легко визначаються й супроводжують одна одну. Глибинні якості, як 

вважає вчений, – фундаментальні – менше піддаються спостереженню. Це 

підґрунтя «поверхових» проявів [222, с. 28]. 

Українська дослідниця І. М. Богданова у своїй розвідці покликається на 

визначення якостей особистості як стійких численних внутрішніх утворень, «що 

характеризуються певною системою знань, умінь, навичок, ідей, поглядів, 

переконань, соціальних і психологічних властивостей» [22, с. 17]. 
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Отже, усі розмежування понять «якість», «риса», «властивість» є відносними 

й умовними, однак їх тлумачення необхідне для з’ясування місця лідерських 

якостей у структурі особистості. 

Нам імпонують міркування А. В. Іващенко, що лідерство – не однобічний 

феномен: успішне лідерство є процесом взаємовпливу. У групах цей вплив 

залежить також від взаємодії лідера з його індивідуальними послідовниками (і 

лідерами). Вона має зворотний характер, тобто реакція послідовників визначає 

поведінку лідера в майбутньому, що, у свою чергу, корелює реакції послідовників 

[68, с. 119]. 

Слід згодитися з думкою Р. І. Мокшанцева про те, що сутність лідерства 

полягає не в управлінні (сукупності прийомів впливу на інших людей), стриманій, 

неемоційній поведінці, властивій передовсім фахівцям із менеджменту, а у 

творчості, генеруванні нових ідей, емоційній відкритості. Лідер не завжди має 

ясно бачити шлях уперед, однак він зобов’язаний накреслювати вектор дії, 

спрямовувати людей, «не тільки керувати, а й зберігати єдність команди, 

підтримувати на високому рівні її моральний дух та виявляти турботу про 

кожного її члена» [130, с. 95]. 

На нашу думку, особистісні якості лідера важливі не тому, що добре 

корелюються з вродженою здатністю вести за собою, а тому, що впливають на 

сприйняття тих, кого потрібно за собою вести. Це сприйняття, своєю чергою, 

спричиняє готовність іти за лідером і реакції на його поведінку. Поширена 

схильність до стереотипів, пов’язаних із зовнішністю і моделями поведінки 

«справжнього лідера», дозволяє зробити висновок про те, що люди, які 

відповідають цим уявленням, мають усі шанси на ефективне лідерство. 

У науково-педагогічній літературі наявні різноманітні визначення лідерських 

якостей особистості. Зокрема, В. Б. Сбитнєва зауважує, що лідерські якості – це 

сукупність певних властивостей, якостей, які дають змогу члену соціальної групи 

«статусно виділитися в конкретній справі й приймати відповідальні рішення у 

важливих для групи ситуаціях» [179, с. 48]. А. В. Зоріна під лідерськими розуміє 

якості, які необхідні особистості для того, щоб успішної організовувати діяльність 
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і створювати сприятливий емоційний клімат у колективі, що забезпечує 

досягнення загальних цілей [65, с. 11]. Л. А. Вайнштейн тлумачить лідерські 

якості як особистісні фактори, що проявляються й у контексті фахової роботи, й 

поза її межами. Вони виступають внутрішніми рисами чи здібностями, які 

дозволяють лідерові діяти ефективно, сприяючи при цьому розвитку групи чи 

організації [33, с. 42].  

Пошук і визначення вроджених чи набутих лідерських якостей особистості 

триває донині. Чимало дослідників переконують, що якості лідера закладаються 

генетично. Якщо людина не може мислити стратегічно, то надзвичайно важко 

пояснити їй характер ведення справ. Виходить, що необхідні певні задатки 

психофізіологічного плану: стійка увага, тривала пам’ять, схильність до 

продуктивного мислення. 

Погодимося, що лідерство – це міжособистісний процес, і багато вмінь і 

навичок, необхідних для його здійснення, як-от будувати спілкування, ставити 

цілі і формувати ефективні команди, можна опанувати. Справді, не всі вони легко 

піддаються засвоєнню. Однак потенційний лідер має володіти набором 

особистісних якостей, що відрізняють його від інших членів групи, з-поміж яких: 

здатність поставити мету, надихнути людей на її досягнення, компетентність 

управління рухом уперед. 

Апелюючи до поняття лідерства, Е. Богардус послуговується терміном 

«лідерська обдарованість», трактуючи її як сукупність природних, соціальних та 

духовних характеристик, які дають можливість підкоряти своїй волі людські 

спільноти [220, с. 134]. 

Згідно з даними А. Менегетті, соціально обдарованому індивідові належить 

бути соціально зорієнтованим і мати добре розвинуті здібності до соціального 

проектування й управління. Перша з названих характеристик реалізується в 

соціальному інтересі, який спонукає особистість відмовитися від егоїстичних 

цілей заради цілей спільноти, друга структурує стратегію групової взаємодії в 

конкретній ситуації, а третя сприяє здійсненню самоконтролю, забезпечує 
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відповідальну поведінку, а також організаційний вплив на інших (тактовність і 

вимогливість) [123, с. 73]. 

Слід зазначити, що для розкриття лідерської, як і будь-якої іншої, 

обдарованості необхідні відповідні умови. До її вияву спонукає конкретна 

ситуація, яка й забезпечує перехід лідерської обдарованості як здібності чи 

можливості «від латентної форми до її реалізації», демонстрації у поведінці 

конкретних рис, як-от цілеспрямованість, упевненість у собі, налаштованість на 

досягнення успіху  у розв’язанні завдання групи тощо. Тут ідеться про концепцію 

ситуаціонізму у прояві лідерського потенціалу особистості 

(Т. А. Недашківська) [136, с. 16]. 

Американські дослідники С. Заккаро і Д. Дей тлумачать лідерські якості як 

«відносно стабільні і пов’язані між собою утворення особистісних характеристик, 

які забезпечують закономірність лідерства в різноманітних групових та 

організаційних ситуаціях. Ці характеристики відображають спектр стабільних 

індивідуальних відмінностей, включаючи характер, темперамент, мотиви, 

розумові здібності, вміння, знання та досвід» [229, с. 46]. Так, ключовими 

лідерськими якостями вчені називають когнітивні здібності, екстраверсію, 

самосвідомість, емоційну стабільність, щирість, мотивацію, самоконтроль та 

вміння вирішувати проблеми.  

Отже, аналіз поглядів науковців дає підстави тлумачити лідерські якості як 

певні риси особистості, необхідні для ефективного впливу на інших людей з 

метою досягнення поставлених завдань. 

Учений А. Л. Уманський виокремлює загальні і специфічні якості лідера. 

Загальними він вважає якості, властиві будь-якій людині, однак їхня наявність 

сприяє зростанню ефективності лідера. Специфічними якостями лідера, на думку 

дослідника, є: 

 організаторська передбачуваність – вибірковість, здатність зрозуміти 

іншу людину, проникати в її внутрішній світ, ураховувати її індивідуальні 

особливості під час структурування групи та  організації її діяльності; 
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 здібність до активної психологічної дії – уміння послуговуватися 

різноманітними засобами впливу на членів групи відповідно до їхніх 

індивідуальних якостей та ситуації, що склалася; 

 схильність до організаторської роботи – енергійність, 

відповідальність, цілеспрямованість [205, с. 76]. 

Науковець Р. В. Сопівник лідерські якості умовно поділяє на три групи, а 

саме: 1) загальні управлінські (фахова компетентність, практичне мислення, 

комунікабельність, колективізм, організаторські здібності, працелюбність, сила 

волі, здоровий спосіб життя, стійкість у стресових ситуаціях); 2) власне лідерські 

(харизматичність, креативність, сміливість у продукуванні ідей, прояв ініціативи, 

емпатія, моральність); 3) специфічні – характерні для певної галузі [194]. 

У своїх розвідках О. С. Бєлкін конкретизує такі лідерські якості, як харизма 

(наявність рис характеру й моделей поведінки, які  породжує беззаперечний 

авторитет і довіру до лідера); інтелектуальне піднесення (творче вирішення 

проблем, нестандартне мислення тощо); емоційність (відповідність настроям та 

емоційним потребам послідовників) [18, с. 30].  

Систематизацію властивих лідерові якостей здійснив і І. К. Адізес. До них 

він відніс ентузіазм (емоційний підйом), цілісність особистості (гармонійність 

цінностей, які сповідує людина, та її вчинків), твердість характеру (вимогливість 

до себе й до інших, цілеспрямованість, стійкість, бажання не популярності, а 

підтримки й поваги), справедливість (однакове ставлення до всіх членів групи, 

неупередженість у застосуванні заохочень і покарань), сердечність (турбота й 

доброзичливість у ставленні до людей і захопленість справою), скромність 

(спрямованість на з’ясування думки інших членів групи, відсутність зарозумілості 

і зверхності) і впевненість у собі та доцільності своєї діяльності [2, с. 87].  

Проаналізувавши студії авторитетних дослідників лідерства, К. Ковальські 

визначає набір провідних рис та вмінь сучасного лідера, як-от: енергійність і 

стресостійкість, упевненість у собі, здатність до самоконтролю, емоційна зрілість, 

гармонійність особистості, умотивованість до влади, орієнтація на досягнення та 
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потреба в афіляції (прагненні до спілкування чи потягу до взаємодії з іншими 

людьми) [81, с. 35]. 

Український дослідник В. О. Татенко корелює особистісні якості лідера з 

його соціально-психологічними характеристиками, наприклад, зі здатністю 

розв’язувати конфліктну ситуацію. Орієнтування та вольова саморегуляція, 

спрямованість на кінцевий результат спілкування є провідними особистісними 

характеристиками лідера [202, с. 88]. 

Науковець К. В. Корсак до лідерських якостей особистості відносить 

здатність творчо вирішувати проблеми, уміння уважно слухати інших людей і 

дослухатися до їхніх порад, товариськість, широке коло інтересів, чесність, 

прямоту, здатність у будь-яких обставинах підтримувати внутрішню рівновагу, 

почуття власної гідності, упевненість у собі, ентузіазм, високу дисципліну, вміння 

«добре тримати удар» [86, с. 34]. 

Професор Р. Чепмен виділяє такі риси лідера, як-от проникливість, багатство 

ідей, тверезий глузд, розсудливість, комунікабельність, комунікативні вміння, 

виразність усного мовлення, адекватна самооцінка, цілеспрямованість, 

урівноваженість, особистісна зрілість [223, с. 27]. 

Натомість Д. Големан виокремлює три основні категорії особистісних 

якостей лідерів: 

 технічні можливості (наприклад, схильність до планування);  

 пізнавальні здібності (аналітичне мислення);  

 емоційні характеристики (уміння працювати з людьми й ефективно 

впроваджувати зміни) [224, с. 136]. 

Як бачимо, значну увагу науковці звертають на емоційний інтелект як якість 

лідера – здатність розуміти та виражати емоції, використовувати емоції для 

сприяння мисленню, аргументації й переконуванню, ефективно управляти 

власною емоційною сферою та емоціями інших членів групи, щоб долати будь-які 

життєві труднощі. За значущістю емоційні здібності, на думку Р. Р. Кашапова, 

перевищують IQ [98, с. 72]. Надалі це положення багаторазово досліджувалося, 

тож виділено п’ять основних складників емоційних здібностей: 
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1) саморозуміння – вміння ідентифікувати і тлумачити власні настрої, 

почуття, емоції, спонукання, а також їх передбачати їх вплив на оточення. Люди з 

високо розвиненим саморозумінням не схильні ні недооцінювати, ні 

переоцінювати себе;  

2) саморегулювання – вміння контролювати або переспрямовувати негативні 

імпульси, утримуватися від імпульсивних суджень і нерозважливих учинків. Ця 

здатність проявляється найчастіше в цілісності особистості, сприйнятливості до 

змін і готовності до можливої невизначеності;  

3) самомотивація – здатність інтенсивно працювати не тільки заради 

прибутку або високого статусу; людям з цією якістю властиве бажання досягати 

заради самого досягнення, вони проявляють оптимізм навіть при невдачах;  

4) розуміння емоцій інших людей; ця якість нині набуває все більшої 

значущості з трьох причин: 

 зростання кількості групових проектів вимагає нового підходу до 

лідерства, який ґрунтується на порозумінні, а не на наказах;  

 чутливість до емоцій оточення полегшує роботу в міжнародному 

середовищі; такі працівники можуть не знати звичаїв, але чудово розуміють 

почуття інших людей;  

 здатність знайти підхід до кожного забезпечує успіх у різних сферах 

соціального, політичного, економічного, культурного життя;  

5) соціальні навички – вміння переконувати, знаючи, де краще зіграти на 

емоціях, а де – на фактах і логіці [47, с. 61]. 

Одне з останніх досліджень проблеми лідерства, проведене американським 

вченим Др. Клауд, доводить наявність у лідерів чотирьох відмінних якостей, як-

то: 

 чесність; 

 уміння прогнозувати; 

 здатність надихати людей;  

 компетентність [80, с. 59]. 

Розглянемо кожну з них.  
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Чесність – дотримання однакових для всіх людей у групі правил. Так, 

процедура оцінки виконання членами групи своїх обов’язків, прийнята в групі, 

критерії та інструменти її проведення не мають відрізнятися для лідера і його 

послідовників. Подвійні стандарти знищують довіру до лідера. 

Уміння прогнозувати – наявність у лідера стратегічного бачення ситуацій і 

процесів, здатність помічати зв’язки в окремих, на позір розрізнених фактах і 

подіях, передбачати справжній хід подій, з’ясовувати причини проблем та 

розробляти стратегію і тактику досягнення мети. 

Здатність надихати – вміння завдяки власному прикладу активізувати членів 

групи на спільну діяльність,  заряджати творчою енергією  і переконувати в 

досяжності накресленої мети [80, с. 60-61]. 

Розглянуту вище парадигму якостей лідера можна доповнити міркуваннями 

Дж. О’Тула. У його переліку виокремлюються такі:  

 цілісність особистості. Лідер ніколи не втрачає уваги до своїх цілей і 

не йде на компроміс зі своїми принципами, він водночас і принципова, і 

прагматична людина;  

 довіра. Лідер відображає цінності й прагнення своїх послідовників, 

для нього лідерство – не привілей, а відповідальність, бо він служить іншим;  

 здатність слухати. Лідер дослухається до людей, але не є рабом 

громадської думки, він заохочує нонконформізм серед своїх радників, відчуває 

ідеї, досліджує питання всебічно і спирається на висловлені командою 

міркування;  

 повага до підлеглих. Лідер, що володіє цією якістю,– лідер серед 

лідерів. Він прагматик, але пристрасно вірить у те, що говорить і робить [227, с. 

24]. 

Дослідник лідерства М. Белбін пропонує свою класифікацію якостей лідера. 

Він розподіляє їх на особистісні (індивідуальні риси лідера) і міжособистісні 

(особливості його спілкування з людьми) [216, с. 33]. 

В особистісних якостях учений виокремлює три групи: 
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1. Постійні ознаки: бажання досягти результату, цілеспрямованість, 

упевненість, далекоглядність, проникливість, енергійність, працездатність, 

інтуїція, творчий потенціал. 

2. Поведінка лідера в ситуації, що склалася: рішучість, здатність ризикувати, 

контроль над собою, реалізм, стійкість в обставинах невизначеності, 

незалежність, здатність до опрацювання кількох проблем одночасно, терпіння.  

3. Реакція на навантаження: стійкість до стресу, здоровий оптимізм, почуття 

гумору і вміння визнавати власні недоліки і помилки. 

Міжособистісні якості поширюються на відносини всередині своєї групи і 

відносини із зовнішнім середовищем, тобто поза групою. Якості лідера при 

спілкуванні всередині групи можна поділити на моральні й професійні. До 

моральних М. Белбін відносить здатність до співчуття і сенситивність. Справді, 

лідерові властиве розуміння почуттів членів групи, він уміє поставити себе на 

місце іншої людини і прожити її почуття. Професійні якості лідера передбачають 

розвиненість у нього контактності, дисциплінованості, здатності брати 

відповідальність на себе, вміння управляти, перекладаючи певні повноваження на 

підлеглих. Лідер охоче ділиться знаннями, радить, сприяє фаховому й 

особистісному зростанню членів групи. Будь-який потенційний лідер має 

організовувати і підтримувати роботу колективу, бути готовим спонукати людей 

до дисципліни.  

До характеристик, пов’язаних з відносинами поза групою, М. Белбін 

відносить здатність до співпраці і керівництва групою. Ідеальному лідеру властиві 

вміння підтримувати розмову, такт, можливість спілкування на будь-якому рівні. 

Також йому важливо використовувати свою владу на користь суспільства. Лідер 

відповідально ставиться, наприклад, до охорони довкілля, віддає свій час, силу й 

енергію поліпшенню життя людей і розвитку суспільства [216, с. 33-36]. 

Серед компонентів лідерських якостей Р. К. Серьожнікова називає: 

1) мотиваційний (упевненість у собі, потреба самоствердження та самореалізації, 

спрямованість на досягненні мети): 2) емоційно-вольовий (емоційна стійкість та 

урівноваженість, емоційно-позитивне самопочуття, вольові якості); 
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3) особистісний (здатність впливати на інших членів групи, оригінальність і  

креативність мислення, комунікативні та організаторські здібності); 4) діловий 

(уміння ухвалювати правильні рішення в екстремальних ситуаціях, готовність 

брати на себе відповідальність, компетентності у сфері організаторської 

діяльності) [183, с. 92]. 

До лідерських якостей особистості О. О. Савельєва відносить стійкість до 

стресів, харизматичність, відданість справі, компетентність, проникливість, 

ініціативність, уміння слухати, вміння вирішувати проблеми, комунікабельність, 

відповідальність, упевненість, самодисципліну, здатність до навчання, 

перспективність бачення, готовність ризикувати [177, с. 82]. 

Слід зауважити, що представлені моделі лідерських якостей не ієрархізують 

їх, виокремлюючи головні й другорядні характеристики лідера. Цілком очевидно, 

що значущість цих рис змінюється залежно від контексту ситуації, її 

особистісного змісту, від розв’язуваного завдання тощо. Л. Картер слушно 

підкреслює, що конкретна ситуація потребує різної функціональної системи 

особистісних якостей і стильових характеристик лідера [221, с. 61].  

Сьогодні слід апелювати до беззаперечного факту: якість вищої освіти 

визначає майбутнє будь-якої держави на десятиліття, оскільки формує 

найважливіше її багатство – людський потенціал. Вона пов’язана з реалізацією 

процесу поширення знань і охоплює діяльність сформованих суспільних 

інститутів з підготовки молодого покоління до життя. Вища освіта для молоді  

це фундамент, на якому постає майбутнє особистості, а значить  нації й держави. 

Це зумовлено тим, що вища освіта надає людині широкий кругозір та ерудицію, а 

завдяки університетським знанням розвиваються моральні цінності людей, 

суспільство та поведінка в ньому.  

Як слушно стверджує Н. О. Семченко, саме студентський вік через 

психологічні особливості є сензитивним для формування лідерських якостей, бо з 

юності починається неперервний процес особистісного і фахового 

самовизначення та розвитку людини, формується потреба залучення до суспільно 

корисної діяльності, структуруються погляди, ідеали, переконання, набувають 
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певного ступеня  прояву вольові якості, передусім відповідальність, 

самостійність, ініціативність, наполегливість тощо [181, с. 13]. 

У своїх дослідженнях І. В. Краснощок резюмує, що «ефективним 

студентським лідером» є особистість, яка значно впливає на думку й поведінку 

членів групи, уміє планувати, організовувати й контролювати діяльність інших 

студентів для виконання накреслених завдань, ділиться з ними власними візіями 

майбутнього й допомагає адаптуватися до змін та інновацій [89]. 

На думку І. М. Савицької, лідер студентського колективу виконує роль 

керівника, оскільки об’єднує, мотивує, спрямовує дії групи на освітню діяльність 

відповідно до вказівок професорсько-викладацького складу та адміністрації 

закладу вищої освіти, які очікують, приймають і підтримують його дії [178]. 

Дослідниця запропонувала власне трактування поняття «студентське лідерство»  

право студента на рівноправну участь у спільній освітній та громадській 

діяльності не тільки як співучасника, але й як співорганізатора [178]. 

Узагальнення підходів науковців дозволило К. Д. Демчук установити, що 

студент-лідер – це авторитетний член групи, який впливає на значну частину 

членів групи, має офіційний управлінський статус, володіє організаційними й 

комунікативними здібності, виявляє ініціативу й заохочує всіх своїм прикладом, 

спрямовує організацію й управління групою на досягнення групових цілей у 

найкращий спосіб, бере на себе відповідальність за діяльність групи [65, с. 9]. 

У своєму дослідженні Л. М. Казанцева тлумачить лідерські якості студентів 

як динамічне професійно-особистісне утворення, сформоване в процесі 

професійної підготовки у закладі вищої освіти. Воно охоплює такі компетенції: 

 індивідуально-лідерську як здатність реалізувати природні задатки 

лідера, уміння самопрезентації і мобілізації індивідуального потенціалу; 

 управлінсько-лідерську як здатність впливати на інших людей, уміння 

розробляти стратегію і тактику досягнення мети у сфері внутрішньогрупових, 

емоційних відносин; 
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 комунікативно-прогностичну як здатність налагоджувати ефективні 

ділові й емоційні взаємини, домагатися реалізації власного лідерського 

потенціалу та інших членів групи [72]. 

Ініціативність студентів, яка передусім ретранслюється у навчальній 

діяльності,  це інтегральна характеристика особистості, що містить 

інтелектуальний, мотиваційний та емоційно-вольовий виміри. Так, інтелектуальні 

здібності становлять підґрунтя ініціативності, вияскравлюючи операційні 

можливості студента. Однак вони виявляються опосередковано, завдяки 

мотиваційній та емоційно-вольовій структурам особистості. 

Підґрунтям для прояву лідерства у студентів А. В. Зоріна називає сукупність 

таких якостей: організованість, ініціативність, активність, організованість, 

енергійність, наполегливість, рішучість, працездатність, самостійність, 

спостережливість, уміння переконувати, ерудованість, самовладання, упевненість 

у собі, емоційна привабливість, спроможність налагоджувати позитивну 

атмосферу в колективі [65, с. 17]. 

Отже, слід резюмувати, що в науковій літературі немає єдиного підходу до 

вироблення парадигми обов’язкових рис майбутнього лідера-управлінця. 

Наявність безлічі параметрів для оцінювання чи вимірювання лідерських якостей 

вказує на різні підходи авторів теорій і концепцій лідерства й уможливлює 

застосування  конкретних показників відповідно до ситуації чи зовнішніх 

факторів. 

Синтезуючи поняття «студент-лідер» із терміном «якість», лідерські якості 

студентів вважаємо різновидом соціально-психологічних якостей особистості 

студента, які розкривають його ставлення до інших людей і до суспільства 

загалом, дозволяють йому ефективно впливати на членів студентської групи, 

сприяють створенню позитивної атмосфери в колективі. Проявами лідерських 

якостей є стійка активна, відповідальна суспільна поведінка і вчинки, спрямовані 

на організацію й управління взаєминами в групі студентів для оптимального 

досягнення колективних цілей.  
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Аналіз наукової літератури з проблем феномену лідерства дозволив 

визначити лідерство як внутрішній стан людини, яка спрямована на досягнення 

успіху, глибоко вмотивована, веде активне діяльнісне життя, упевнена у своїх 

рішеннях і діях. Установлено, що лідер забезпечує функції інтеграції та 

цілеспрямування колективу і діє за принципом безпосередньої участі в його 

життєдіяльності. У питанні формулювання лідерських якостей обґрунтовано 

необхідність урахування особливостей соціального середовища, специфіки 

професійної діяльності та викликів, що постають перед фахівцем з 

адміністративного менеджменту.  

 

1.3. Особливості формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів 

 

Чільними якостями лідерів сучасних підприємств та організацій має бути 

висока професійна й загальнокультурна компетентність, відповідальність, 

стійкість до динамічних змін в економіці та соціумі. Закономірно, що особистість 

лідера слід формувати в сім’ї від самого народження і, дотримуючись принципу 

спадкоємності, і продовжувати її розвиток у загальноосвітніх закладах та системі 

економічних вишів України. Тож визначення особливостей формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів слід звернутися до 

особливостей їхньої професійної підготовки. 

Із проголошенням незалежності України, українське суспільство почало 

процес відновлення державницьких традицій, будувати власну модель соціально-

економічного розвитку, реалізовувати ефективну внутрішню та зовнішню 

політику. Такі вихідні політико-статусні умови є потужним каталізатором 

економічних реформ, удосконалення законодавчих норм, оптимізації фіскальної 

політики та, водночас, посилюють роль економічної освіти громадян. 

Парадигма вищої економічної освіти, за висновками О. О. Лукомської, 

ґрунтується на усвідомленні того, що рівень розвитку економічної сфери будь-

якого суспільства нероздільно пов’язаний зі специфікою життєдіяльності людини, 
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її світоглядом і ціннісною системою, які реалізуються у соціально відповідальній 

поведінці індивіда. Відтак фахова підготовка сучасного економіста передусім  

передбачає усвідомлене і глибоке  розуміння закономірностей відтворювальних 

процесів на макро- та мікрорівнях, їх кореляцію з  політичними, культурними та 

іншими суспільними реаліями [110]. 

Як стверджує Т.О. Арєфьєва, компонентами економічної освіченості є 

мотивація та спрямованість на безперервне підвищення  компетентності, здатність 

практично використовувати нові знання «для вдосконалення та розвитку 

технічного, технологічного, фінансового, соціально-економічного, правового та 

іншого забезпечення організаційно-економічних і управлінських процесів»; 

налаштованість на розвиток особистісного й колективного потенціалу 

економічної діяльності, заснованого на соціальному партнерстві й 

відповідальності [5, с. 33]. 

Зауважимо, що вища економічна освіта охоплює загальноекономічну і 

професійно-економічну. Так, загальноекономічна освіта містить сукупність 

соціально-економічних знань, умінь і навичок як складників економічної 

культури і свідомості особи й суспільства. Натомість зміст професійно-

економічної освіти визначається вимогами до результату, а саме формуванням 

гармонійної, різнобічно розвиненої, здатної до самореалізації і 

самовдосконалення особистості професіонала  в галузі економіки [184]. 

Сутність економічної освіти виправдано ґрунтується на трьох основних 

засадах: 

а) соціальній відповідальності учасників економічних, господарських 

відносин як визначального фактору гармонійного соціально-економічного 

розвитку соціуму на макро та мікро рівнях; 

б) усвідомлення взаємозалежності потреб держави та суспільства з одного 

боку й економічними, природними, науково-технічними сферами їх забезпечення; 

в) забезпечення високого рівня наукового ставлення до природи та 

природних ресурсів, економічної та господарської діяльності, оскільки вони 

формуючими факторами економічної культури особистості. 
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 Згодимося з думкою Т. Ніла про те, що сучасні тенденції розвитку 

суспільства і ринку праці висувають нові вимоги до традиційної економічної 

освіти, орієнтованої на парадигму «знань», та зумовлюють необхідність переходу 

на парадигму практикоорієнтованого навчання. Діяльність вищої економічної 

школи спрямована на розвиток практичних умінь студентів застосовувати набуті 

знання під час розв’язання економічних проблем, що підвищує їхню 

конкурентоспроможність на ринку праці країни [149, с. 18]. 

У Концепції розвитку економічної освіти в Україні (2004 р.) зазначається, що 

метою університетської економічної освіти є підготовка всебічно розвиненого 

економіста з широким науковим світоглядом і здатністю до самореалізації як 

економічно активного члена суспільства. Нині саме економічні університети є 

закладами вищої освіти, заснованими з метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців з економіки, проведення досліджень усього спектру економічних 

проблем. Економічний університет є науковим центром, який координує 

економічні дослідження в регіоні з проблем трансформації регіональної 

економіки, підтримки розвитку підприємництва, управління муніципальними та 

регіональними проектами. Підвищення якості професійної підготовки фахівців 

визначається системою управління, високою компетентністю викладачів, 

впровадженням у практику навчання новітніх освітніх інноваційних технологій і 

відповідним методичним забезпеченням [184]. 

Процес підготовки до діяльності містить цілий ряд властивих йому умов, 

елементів і показників, тож важливо узгодити категоріальний апарат нашого 

дослідження, передусім визначити поняття професійної підготовки. 

Проаналізувавши сучасні наукові розвідки з проблеми, можемо констатувати, що, 

поняття «професійна підготовка» реалізується в них у кількох значеннях, до того 

ж у деяких є синонімом професійної готовності. Аналіз словникових статей 

уможливлює висновок про те, що термін «підготовка» поглиблює й деталізує 

поняття «готовність», акцентуючи на тому, що професійна підготовка є процесом 

формування готовності до неї, а вироблена ціннісна система, передусім чіткі 
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настанови на фахову діяльність, «загальна готовність до праці»  ментальний 

результат такої підготовки [201]. 

Поняття «професійна підготовка» Н. П. Бабкова-Пилипенко тлумачить як 

систему професійного навчання, основна мета якого полягає у швидкому 

засвоєнні умінь і навичок, що необхідні для виконання певних робіт. Учена 

підкреслює, що професійна готовність є не тільки результатом, а й метою 

професійної підготовки, вихідною й ключовою умовою ефективної реалізації 

талантів, здібностей та індивідуальних можливостей особистості [8]. Тож ідеться 

про діалектичний характер готовності як якості особистості й  водночас  

динамічного процесу.  

У структурі професійної підготовки М. О. Бєсєдін виділяє такі компоненти: 

1) пізнавальний (усвідомлення комунікативних завдань, здатність оцінювати 

їхню значущість, система знань про способи розв’язання проблем, прогнозування 

результатів тощо); 

2) емоційний (щирість, відповідальність, емпатія); 

3) мотиваційний (комунікативні потреби, спрямованість на досягнення 

успіху, бажання виявити свої чесноти); 

4) вольовий (здатність мобілізувати зусилля, здолати непевність тощо) [19, 

с.75]. 

Аналіз роботи О. О. Бриклі дозволяє стверджувати, що професійна 

підготовка студентів економічних університетів є педагогічним процесом, який 

здійснюється з метою формування й розвитку професійної готовності спеціалістів 

економічних спеціальностей [29, с. 27]. Дослідниця Е. Чернишова виокремлює 

такі складники професійної готовності майбутнього фахівця економічної 

спеціальності: прикладні теоретичні знання і вміння виконувати професійні 

завдання; досвід роботи у вигляді практичних навичок розв’язання виробничих 

проблем; особистісні якості – самостійне прийняття рішень, лідерський потенціал, 

здатність до саморозвитку [209]. Своєю чергою, Г. В. Товканець переконує, що 

система професійної підготовки студентів економічних закладів вищої освіти має 
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бути відкритою і динамічною, здатною реагувати на вимоги сучасного ринку 

праці та зміни в соціально-економічній ситуації в країні [203].  

Отже, професійна підготовка студентів економічних університетів є 

процесом формування професійних знань, практичних умінь і навичок студентів, 

мотивації до ґрунтовної освіти й саморозвитку. 

Оскільки наше дослідження присвячене проблемі формування лідерських 

якостей студентів економічних університетів, слід установити сутність цього 

поняття. Структура лідерських якостей особистості зумовлена специфікою її 

професійної діяльності (М. Бакингем, А. Р. Луней ) [11; 111]. Зауважимо, що 

слово «специфіка» походить від латинського «specificus», що в перекладі означає 

«особливий, притаманний». Тож майбутня професійна діяльність студентів 

економічних університетів зумовлюється особливими функціями, які вони будуть 

виконувати [191, с. 126].  

Професійну діяльність студентів економічних університетів ми тлумачимо як 

загальне поняття, що об’єднує різні спеціальності економічного профілю: 

економіст, менеджер, управлінець, фінансист тощо. Для більш адекватного 

трактування специфіки їхньої роботи вивчимо професіограми перелічених 

спеціальностей.  

Услід за К. Бланшар констатуємо, що професіограма розробляється на основі 

аналізу змісту професійної діяльності і містить загальну характеристику професії 

й перелік основних вимог до її здобувача й виконавця. Елементами 

професіограми є класифікаційна картки професії, перелік основних видів 

діяльності, система якостей, які необхідні для продуктивної роботи за фахом, та 

якостей, які перешкоджають цьому [21, с. 198]. 

Професіограму як перелік обов’язкових умінь майбутнього управлінця, 

фінансиста, менеджера розглядає С. П. Гончаренко [45, с. 52].  Г. В. Товканець 

аналізує сучасний ринок працевлаштування в Україні й за кордоном, та, 

порівнюючи вимоги й обов’язки фахівців, узагальнює особливості підготовки 

спеціалістів, зокрема, і в галузі економіки [203].  
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Зауважимо, що у ряді досліджень п, у тому числі і в працях Є. А. Климова, 

професії поділяються на типи: «людина  природа»; «людина  техніка»; «людина 

 знакова система»; «людина  художній образ»; «людина  людина». Професії 

економічного профілю належать до типу «людина  знакова система», оскільки 

пов’язані з переробкою значних обсягів інформації та засновуються на роботі з 

цифрами, формулами, таблицями. До людини професії типу «людина  знакова 

система» висуваються такі вимоги: високий рівень оперативної й механічної 

пам’яті, тривала концентрація уваги на знаковому матеріалі, уміння адекватно 

розподіляти увагу, точність сприйняття, логічне мислення, наполегливість. Усі ці 

якості необхідно розвивати в студентів економічних університетів в процесі 

викладання різних дисциплін. 

Сьогодні відбуваються посутні зміни в організації праці на виробництві. 

Професійна діяльність фахівців економічної сфери будується на основі взаємодії з 

колегами, налагодженні спільної діяльності. Це зумовлює нагальну необхідність 

формування в студентів економічних університетів компетентностей і якостей, які 

відповідають психологічним вимог до професій типу «людина  людина». 

Передусім це комунікативні потреби; здатність легко й ефективно спілкуватися 

незнайомими людьми, здатність аналізувати власну поведінку, правильно 

тлумачити дії й емоції оточення, розуміти наміри і настрої інших людей. 

Тож стає цілком очевидним, як стверджує Г. О. Чередніченко, що професійна 

компетентність фахівців з економіки має містити операційну, комунікативну та 

інформаційну компетенції [208]. 

Операційна компетенція фахівця з економіки передбачає опанування 

предметної сфери економічної діяльності, готовність до виконання основних 

професійних завдань. Відтак поняття підготовки спеціаліста економічного 

профілю концентрує в собі насамперед засвоєння професійних знань, умінь та 

навичок за профільною спеціальністю. 

В Україні вимоги до професійної компетентності фахівця економічного 

профілю встановлюються освітньо-кваліфікаційною характеристикою та 

освітньо-професійною програмою, що є стандартами вищої освіти. Відповідно до 
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них основними функціями, які потрібно буде реалізувати у майбутній 

професійній діяльності студентам економічних університетів, є: 

 організаційна (створення умов для досягнення цілей організації, а 

передусім формування продуктивної структури організації та забезпечення її 

співробітників необхідним для роботи інструментарієм);  

 планувальна (розробка планів поточної діяльності, планування 

потреби в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах,  підготовка проекту 

бізнес-плану тощо); 

 контрольна (набуття знань про поточну ситуацію для відстеження 

змін у галузі, визначення потенційних загроз на шляху успішного досягнення 

поставлених цілей, виправлення помилок); 

 мотиваційна (налагодження сприятливої соціально-психологічної 

атмосфери в колективі, послугування  ефективними засобами мотивації та оплати 

праці); 

 координаційна (оперативна координація діяльності колективу, 

профілактика конфліктних ситуацій та розв’язання конфліктів, регулювання 

поведінки працівників тощо [208]. 

Поняття інформаційної компетенції розкривається через володіння 

інформацією, її опрацювання й розподіл. Від змістовності та об’єктивності 

інформації,  якою володіє фахівець, а також чіткості та вичерпності її ретрансляції  

колегам, підлеглим та керівникам залежить якість ухвалених рішень та успішність 

діяльності організації. 

Комунікативна компетенція передбачає активне користування технологіями 

усного та письмового спілкування, вміння обирати найбільш сприятливі форми 

взаємодії  і підходи до вирішення комунікативних проблем. 

Порівнюючи специфіку професійної діяльності менеджерів та управлінців, 

М. Г. Ратнікова зазначає, що управлінці мають «більш широкий спектр обов’язків, 

пов’язаних з організацією роботи в команді, мотивацією підлеглих, плануванням 

діяльності та високим рівнем комунікативних навичок» [171, с. 35]. Вона 

зауважує, що менеджер і управлінець відрізняються масштабами керування та 
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планування. Зокрема, менеджер керує групою, а також займається плануванням 

діяльності групи в компанії. Натомість управлінець очолює кілька 

підпорядкованих менеджерам груп та здійснює організацію діяльності всієї 

команди, отже, він має ширші повноваження. Управлінці (працівники вищої 

ланки – керівники) мають більше обов’язків та зобов’язань порівняно з 

менеджерами та, відповідно, більшу відповідальність [171, с. 58].  

Професійна діяльність управлінця пов’язана з аналізом рівня сформованості 

та стану команди, тлумаченням мотивації поведінки її членів; ідентифікацією та 

розв’язанням конфліктних ситуацій; аналізом, систематизацією, оцінкою, 

порівнянням та засвоєнням потрібної інформації; визначенням мети і завдань 

діяльності; стратегічним плануванням і тактичною його реалізацією; ухваленням 

рішень; розподілом завдань, контролем та оцінкою результатів виконання; 

налагодженням ділової комунікації тощо [13, с. 64]. Серед професійно значущих 

якостей управлінців виокремлюються такі: енергійність, упевненість у собі, своїх 

діях та рішеннях; цілеспрямованість; тактовність, дієвість, вимогливість, 

критичність, гнучкість, креативність; наявність розвиненої інтуїції та прагнення 

до постійного особистісного зростання. Майбутні управлінці повинні мати 

аналітичні та організаторські здібності, гнучко реагувати на зміни у різних 

ситуаціях, знаходити найкращу форму взаємовідносин; вміти імпровізувати, 

творчо вирішувати завдання; проявляти якості лідера у процесі роботи з 

підлеглими; вміння надихати, активізувати діяльність людей, знаходити найкращі 

засоби емоційно-вольового впливу і правильно обирати момент їх використання; 

знаходити спільну мову, налагоджувати взаємовідносини; визначати цілі, 

використовувати можливості. Натомість низький рівень або відсутність 

комунікативних та організаторських якостей, невпевненість у собі, 

неорганізованість, безініціативність, неврівноваженість, нездатність приймати 

рішення, відсутність уміння корегувати поведінку залежно від обставин, 

схильність перекладати відповідальність на інших негативно впливають на 

професійну діяльність управлінців і перешкоджають їхній роботі. 
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Отже, спираючись на авторитетні джерела, мусимо зауважити, що специфіка 

майбутньої роботи студентів економічних університетів (економіста, бухгалтера, 

менеджера, управлінця, керівника підрозділу, фінансиста тощо) полягає в 

сукупності економічно спрямованих видів діяльності, пов’язаних із плануванням, 

організацією, управлінням та оцінюванням досягнутих результатів, мотивуванням 

та налагодженням ефективної взаємодії членів команди. 

У зв’язку з цим лідерські якості студентів економічних університетів ми 

визначаємо як сукупність індивідуально-особистісних і соціально-психологічних 

властивостей майбутнього фахівця економічно спрямованих видів діяльності, які 

забезпечують його здатність інтегрувати та цілеспрямовувати колектив 

організації для успішного досягнення організаційних цілей.  

Щоб підвищити ефективність діяльності підприємства завдяки формуванню 

результативної команди, слід послуговуватися системою визначення лідерського 

потенціалу студентів економічних університетів ще на етапі «входження людини 

в організацію». Для цього слід  розробити перелік складників портрета лідера, 

якого потребує конкретне підприємство з огляду на технічні, технологічні, 

організаційні, морально-етичні та інші фактори, та формувати їх у студентів під 

час теоретичного навчання, перебування  на виробничій практиці та набуття 

неформального досвіду. 

Як стверджує О. П. Балашов, за сучасних умов майбутні економісти, 

менеджери, керівники підприємств, маркетологи та фінансисти внаслідок 

специфіки обраної професії повинні, крім професійних знань, мати: 

– індивідуально-психологічні якості (вольові якості – сильну волю, 

рішучість, наполегливість; мислення (оперування методами наукового пізнання й 

логічного мислення, передусім індукції, дедукції, аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення); пам’ять, увага (стійкість уваги, концентрація та розподіл уваги); 

мотивація досягнень, особистісні потреби, інтерес); 

– комунікативно-креативні якості (мовленнєва компетентність, 

комунікабельність, уміння вести переговори, слухати і чути співрозмовника, 

ініціативність, товариськість, спостережливості, гнучкість); 
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– організаторсько-ділові якості (професійна компетентність, 

послідовність, цілеспрямованість, організованість, толерантність, активність, 

критичність, об’єктивність, енергійність, дієвість, набуття індивідуального стилю 

діяльності, самоконтроль, самостійність у прийнятті рішень); 

– соціально-групові якості (уміння долати конфлікти й непорозуміння; 

альтруїзм; здатність заохочувати творчість та ініціативу, надихати людей на 

виконання справи; репрезентативність) [12, с. 111].  

З огляду на специфіку майбутньої професійної діяльності Н.П. Бабкова-

Пилипенко розробила структуру лідерських якостей студентів – майбутніх 

економістів, увівши в неї чотири компоненти: індивідуально-психологічний, 

комунікативно-креативний, організаторсько-діловий і соціально-груповий. 

Професійна діяльність економіста вимагає виконання видів роботи, пов’язаних зі 

збором, аналізом інформації, її оцінкою, порівнянням та засвоєнням; постановкою 

цілей і завдань, плануванням і прийняттям рішень; власною мотивацією та 

стимулюванням членів команди, тому перший компонент лідерських якостей – 

індивідуально-психологічний – складається з вольових, аналітичних, 

мотиваційних якостей і когнітивних умінь. Робота економіста пов’язана із 

проведенням переговорів, бесід, презентацій, встановленням і розвитком 

взаємодії між персоналом і компаніями, налагоджування взаємовідносин, тому 

другий компонент лідерських якостей – комунікативно-креативний – складається 

з комунікативних і творчих якостей, рефлексійних умінь [8].  

У процесі професійної діяльності майбутні економісти виконуватимуть 

роботу, пов’язану з плануванням, пошуком ресурсів; організацією виробничого 

процесу; аналізом та удосконаленням результату, тому третій компонент 

лідерських якостей – професійно-діловий – складається з організаторських 

якостей і професійних умінь. Оскільки діяльність менеджерів (управлінців) 

відбувається у групі, то четвертий компонент лідерських якостей – соціально-

груповий – включає адаптивні, контекстуальні, інтегративні якості та 

кооперативні вміння. 
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На думку Л. І. Бондарєвої, модель фахівця економічного профілю 

складається з двох взаємопов’язаних елементів професіоналізму: 1) стану 

мотиваційної складової та 2) стану операційної складової. Дослідниця вважає за 

необхідне виділити у структурі лідерських якостей студентів – майбутніх 

менеджерів – мотиваційно-ціннісний компонент. Мотиваційно-ціннісні якості 

особистості майбутнього фахівця визначають сформованість пізнавальних, 

професійних та інших мотивів, що спрямовані на досягнення успіху в професійній 

сфері та визначають змістовий аспект його діяльності. У системі лідерських 

якостей майбутніх менеджерів мотиваційно-ціннісні якості є особливо 

важливими, оскільки ця група якостей зумовлює спрямованість дій людини та її 

потяг до лідерської позиції в групі, виступає джерелом активного діяльнісного 

життя та формує ставлення особистості як до власного «Я», так і до свого 

оточення. Без сформованості відповідних мотивів і цілей не можна говорити про 

розвиток лідерських якостей у майбутніх фахівців [25]. 

Спираючись на визначення поняття «лідер», сформульоване на основі 

аналізу наукової літератури, вважаємо за необхідне акцентувати на діяльнісних 

аспектах реалізації лідерських функцій. Тут покликаємося на праці 

О. О. Савельєвої, котра в структурі лідерських якостей  студентів-менеджерів 

виокремлює інтегративно-діяльнісний і спрямувально-діяльнісний компоненти 

[177, с. 83]. 

Так, інтегративно-діяльнісні якості визначають сформованість здібностей, що 

дозволяють активно здійснювати управлінську діяльність в аспекті 

командоутворення, управління конфліктами, керування власним часом і часом 

підлеглих, ефективної комунікації. Здатність до дієвого та практичного 

використання в нових і нетривіальних умовах набутих організаторських і 

комунікативних знань відіграє суттєву роль у системі лідерських якостей 

майбутнього фахівця. 

Отже, О.О. Савельєва визначає, що інтегративно-діяльнісний компонент 

лідерських якостей студентів-менеджерів містить високий рівень ініціативності та 

суспільної енергійності, здатність до залучення, активізації, організації й 
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об’єднання інших учасників групи, системний підхід до аналізу роботи, високий 

рівень комунікативної енергійності, пластичності, емоційності, а також соціально-

перцептивних здібностей [177, с. 83]. 

Спрямувально-діяльнісні якості відображають сформованість умінь з 

ефективного та своєчасного прийняття управлінських рішень, активного 

цілеспрямування як колективу загалом, так і окремого співробітника, практичну 

здатність впливати на діяльність членів організації тощо. Зміст спрямувально-

діяльнісних якостей фахівця зумовлений специфікою діяльності майбутніх 

фахівців економічної сфери, що характеризується спрямованістю на внутрішню 

діяльність організації та вирішення завдань тактичного характеру великого 

обсягу. 

Вважаємо, що спрямувально-діяльнісний компонент лідерських якостей 

студентів економічного профілю включає здатність уявити модельоване явище та 

його структурні елементи, а також здатність до передбачення варіацій, свідому 

схильність до планування діяльності, здібність до накреслення та дотримання 

мети, реалістичне й ієрархічне планування, рішучість і зваженість під час 

прийняття рішень, високий рівень розвитку й адекватності оцінки результатів 

прийнятих рішень, критичність щодо своїх помилок. 

З огляду на особливості професійної діяльності менеджера (насамперед 

забезпечення ефективної роботи персоналу та сприятливих умов роботи в офісі, 

що передбачає вирішення конфліктних ситуацій та обов’язок лідера бути 

еталоном для свого оточення) варто виокремити емоційно-рефлексивний 

компонент у структурі лідерських якостей фахівця економічного профілю.  

Емоційно-рефлексивні якості особистості майбутнього менеджера 

передбачають здатність до розпізнання й управління власними емоціями з метою 

подолання різноманітних стрес-факторів і, як наслідок, підтримання належного 

стану психологічного здоров’я. Наявність таких здібностей у фахівця є 

обов’язковою умовою для прояву лідерської позиції в колективі. Також емоційно-

рефлексивні якості пов’язані з уміннями розпізнавати та управляти емоціями 
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інших, що, у свою чергу, є необхідною умовою для набуття лідерських здібностей 

з інтеграції та цілеспрямування колективу [131]. 

Підсумовуючи вищесказане, пропонуємо розроблену нами характеристику 

компонентів лідерських якостей студентів економічних університетів: 

 особистісний компонент характеризується комплексом організаційних 

і комунікативних здібностей, що забезпечують здатність інтегрувати діяльність 

групи як єдиної команди 

 професійно-управлінський компонент віддзеркалює мотиви й 

цінності, що забезпечують успіх та ефективність лідерської діяльності в 

студентській групі та в організації в майбутньому, здатність студента 

економічного університету до прояву себе як еталону; 

 командно-лідерський компонент являє собою сукупність здібностей із 

прийняття рішень і встановлення цілей для спрямування діяльності колективу 

загалом. 

Цілеспрямоване формування лідерських якостей у процесі професійної 

підготовки студентів економічних університетів  не тільки забезпечує успішне 

виконання владних повноважень, але й стає підґрунтям соціально-психологічного 

впливу на оточення та працівників організації в майбутньому. Отже, процес 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів 

визначаємо як сукупність педагогічних ситуацій, які сприяють не лише успішному 

розвитку лідерських якостей, а й загальному самовдосконаленню особистості. 

Ми спиралися на визначення О.М. Новікова, за яким у структуру ситуації 

вводиться спеціально організована рефлексивна діяльність, у результаті якої 

простежується зміна провідних цінностей і стратегій професійної поведінки 

студентів [150, с. 17]. Організація подібних ситуацій вимагає від педагога 

володіння не тільки теоретичними знаннями, а й практичними зразками 

ефективної професійного поведінки, рефлексією, освоєння ролей експерта, 

«тренера», консультанта, високу особистісно-професійну готовність до активної 

взаємодії. 
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 У межах дослідження проблем формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів вважаємо за необхідне звернутись до холістичної 

теорії лідерства. Згідно з нею формування лідера вимагає всебічного і 

комплексного розвитку особистості у всіх сферах її діяльності. Задля досягнення 

успіху в професійній діяльності та становлення особи як лідера в колективі вона 

повинна бути розвинутою особистістю, професіоналом високого рівня та мати 

певні специфічні навички й уміння, які можна віднести до лідерських [107, с. 45]. 

Під час формування лідерських якостей студентам економічних 

університетів, як правило, пропонується до опанування матеріал, відповідний 

контексту їхньої майбутньої професійної діяльності. За приклад можна взяти 

розроблені Американською асоціацією виховання основні модулі, які доцільно 

використовувати для розвитку лідерства, зокрема: 

– осмислення лідерства (визначення лідерства, якості та характеристики 

ефективних лідерів, стилі лідерства); 

– комунікація та вплив (активне слухання, невербальна комунікація, 

якісна передача власної думки, адаптація власного стилю); 

– мотивація та збереження персоналу (розуміння сьогодення 

працівників, управління крізь покоління, створення навколишнього середовища); 

– керування змінами (розуміння природи змін, уміння правильно 

реагувати на зміни, використовування стратегії для управління змінами, 

подолання опору до змін); 

– робота з конфліктами (визначення симптомів і причин конфлікту, 

профілактика конфліктів); 

– коучинг (відмінність коучингу від консультування, бар’єри для 

коучингу, розуміння процесу коучингу, характеристики ефективних коучерів, 

помилки в коучингу) ; 

– управління діями (розстановка чітких стандартів та очікувань, 

надання зворотного зв’язку, управління на відстані, оцінка своїх дій); 

– проведення ефективних нарад (своєчасність та відповідність плану 

наради, розуміння групових процесів, уміння проводити відеоконференції). 
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– розвиток персоналу (адаптація нових співробітників, менторство, 

навчання, планування кар’єри); 

– управління пріоритетами та боротьба зі стресом (управління своїм 

часом та собою, визначення причини та симптомів стресу, допомога в подоланні 

стресового стану, підтримування балансу в контексті робота – дім) [83, с. 50]. 

Цей перелік не є вичерпним. Більше того, він за своєю природою не може 

бути таким. Також він не може бути ані стовідсотково правильним, ані 

перманентно актуальним, оскільки лідерство засноване на стосунках між людьми, 

що постійно еволюціонують і змінюються під тиском навколишнього середовища. 

Тому завданням економічних університетів під час складання навчальних програм 

є не тільки ретельний аналіз та осмислення викликів, що стоять перед 

організацією, в якій буде працювати її випускник, а й прогнозування майбутніх 

викликів. 

Важливо, щоб, здобувши освіту, особистість сама проектувала власне життя, 

будувала свою життєдіяльність на основі отриманого лідерського досвіду. Перед 

майбутнім фахівцем стоїть завдання організації професійної діяльності в умовах, 

які постійно змінюються й ускладнюються, що вимагає постійних доказів 

життєздатності професійних знань та вмінь. У цьому йому важливо допомогти, 

використовуючи потенційні можливості освіти, орієнтуючи на формування різних 

форм лідерського досвіду, які стануть основою діяльності в перспективі. 

Отриманий в економічному університеті лідерський досвід сприяє «виживанню», 

пристосуванню до мінливих соціально-економічних ситуацій. 

Погодимося з А. І. Курицею в тому, що студент як лідер не може бути 

підготовлений лише на основі засвоєння вже сформованих знань і вмінь, тобто на 

базі чужого досвіду. Для майбутньої успішної діяльності він має здобути власний 

досвід, тобто пройти не просто професійне навчання, а професійну соціалізацію. 

Це передбачає, що майбутній фахівець опановує не просто знання, а досвід 

діяльності, виробляє установки на безперервний професійний розвиток, формує 

здатність організовувати цей процес, оцінювати його результати [96, с. 358].  
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На нашу думку, такий підхід вимагає проблемності і комплексності в процесі 

розвитку лідерських якостей студентів економічних університетів, а саме: 

 зміст дисципліни слід будувати навколо розв’язання значущого і 

досить складного завдання; 

 освітня програма повинна мати комплексний характер, інакше не 

відбувається зміна ключових цінностей людини. 

Індивідуальними ресурсами лідерського потенціалу сучасних студентів 

економічних університетів є прагнення залучати інших членів групи до 

накреслення чітко означеної мети і виконання завдань з її реалізації; прагнення 

організувати групову діяльність таким чином, щоб вона давала максимально 

ефективний результат; здатність викликати до себе довіру оточення, впливаючи 

на нього завдяки власному авторитету. 

Вважаємо за доцільне розглянути принципи формування лідерських якостей, 

сформульовані Кєжковска І.Л. [90]. Актуальними для студентів економічних 

університетів є обґрунтовані вченим принципи: 

 персоніфікації процесу виховання лідерських якостей. Процес виховання 

стосується конкретної особистості. Відтак умовами реалізації цього принципу є 

вивчення потреб, інтересів і здібностей кожного студента; виявлення його 

позитивних якостей та опертя на них; створення сприятливого емоційного тла для 

суб’єктної взаємодії студента і професорсько-викладацького складу. Цей принцип 

розкривається в таких правилах: позитивні якості студента можна виявити тільки 

в умовах довірливої взаємодії з ним; позитивні емоції сприяють мотивації 

студента на спільну діяльність; лідерські якості студента розвиваються в 

освітньому середовищі;  

- принцип бінарності. Він полягає в поєднанні педагогічного впливу і власної 

активності студента. Умовами реалізації цього принципу є готовність педагогів 

сприймати студента-лідера як суб’єкта взаємин і взаємодії та значущість 

кураторів / викладачів для студента-лідера.  

У практичній педагогічній діяльності з виховання лідерських якостей цей 

принцип втілюється у правилах: засвоєння і апробація досвіду лідерської 
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поведінки студента через спільну діяльність із професорсько-викладацьким 

складом; створення оптимального психологічного клімату в колективі; реалізація 

наявних інтересів студентів, їхнє збагачення, піднесення та пробудження нових; 

пропонування можливості вибору методів, способів і засобів досягнення мети для 

особистості й колективу; 

 принцип опосередкованих впливів у процесі виховання лідерських якостей. 

Його реалізації сприяють такі умови: власний вибір студентом позиції лідера; 

формування активної життєвої позиції студента; створення «поля лідерства». У 

практиці організації виховання лідерських якостей студентів принцип 

опосередкованих впливів відбивається у правилах: сприяння педагогічного 

колективу процесу формування позитивних лідерських якостей; 

поінформованість студентів щодо способів прояву лідерських якостей, яка 

підвищує зацікавленість різними формами реалізації лідерського потенціалу;  

 принцип включення студентів у соціальні особистісно значущі відносини. 

Виконуючи роль у соціумі, особистість залучається до відповідної їй системи дій, 

наслідує певні поведінкові моделі. Включення студентів у відносини «лідер – 

послідовники» здійснюється через оволодіння певними соціальними ролями.  

Реалізація принципу включення студентів у соціальні особистісно значущі 

відносини висуває до освітнього середовища економічного університету такі 

вимоги: забезпечення гарантії вибору, виду й змісту лідерської й організаторської 

діяльності, свободи вибору засобів її здійснення; залучення всіх студентів у різні 

види соціальної особистісно значущої діяльності, спрямованої на виховання їхніх 

лідерських якостей; стимулювання різноманітної соціальної особистісно значущої 

діяльності студентів.  

Практична реалізація принципу включення студентів у соціальні особистісно 

значущі відносини можлива за дотримання певних умов: передусім це 

усвідомлення кожним студентом соціальної й особистої значущості тієї 

діяльності, у яку він включається з позиції лідера; розкриття основних областей 

розвитку особистості, демонстрація прикладів успішного індивідуального 

саморозвитку завдяки опануванню певного виду діяльності; уможливлення 
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неперервної індивідуальної й колективної діяльності студентів; неупереджена, 

справедлива  й диференційована здібностями та внеском студента оцінка 

результатів індивідуальної й колективної діяльності; систематичне підвищення 

соціальної культури студента, навчання організаторської діяльності; особистий 

приклад професорсько-наукового колективу, що показує можливості 

самореалізації як лідера;  

 принцип самореалізації студента в позиції лідера. Вимоги до реалізації 

принципу: розуміння мети й значення розкриття лідерського потенціалу для 

особистого саморозвитку та самовдосконалення; формування активного 

ставлення студента до світу і до себе, зростання самосвідомості й гідності; 

бачення чітко окреслених перспектив у розвитку лідерських якостей; свобода 

вибору засобів і способів реалізації лідерської діяльності; усвідомлення 

потенціальних можливостей та пробудження в студента віри в наявність власної 

лідерської перспективи;  

 принцип диференційованого підходу. Процес організації формування 

лідерських якостей студентів має здійснюватися відповідно до їхнього віку, рівня 

сформованості лідерських якостей тощо. Реалізація цього принципу висуває 

вимоги: вивчення рівня сформованості лідерських якостей кожного студента; 

орієнтування на інтереси студентів, наявний рівень сформованості їхніх 

лідерських якостей.  

Цей принцип реалізується через правила: забезпечення умов для виховання 

лідерських якостей у найбільш оптимальний для кожного студента спосіб; 

урахування специфічних позицій студентів і кураторів / викладачів у виховному 

процесі. 

Зазначені дані дають підстави зробити висновок, що формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів має ґрунтуватися на таких 

концептуальних положеннях: 

 пробудження, поглиблення й підтримка прояву лідерських якостей;  

 орієнтація на особистість студентів як базову ціннісну основу в умовах 

гуманізації освіти; 
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 створення успішного освітнього середовища в економічному університеті 

для підготовки студентів до активної участі в житті суспільства та особистісно-

професійній сфері;  

 акцентування на необхідності співтворчості, співпраці педагогів і студентів 

на засадах особистісно-орієнтованого підходу для підтримки процесів 

самопізнання і самореалізації особистості майбутніх фахівців, розвитку їхньої 

неповторної індивідуальності; 

 ознайомлення студентів із традиціями забезпечення реалізації лідерського 

потенціалу особистості в освітньо-виховному процесі ЗВО; 

 залучення студентів до участі в дискусіях, бесідах, тренінгових заняттях на 

тему значущості прояву лідерських якостей у повсякденному і професійному 

житті, до підготовки презентацій та доповідей з названої теми дослідження для 

кращого розуміння важливості саморозвитку себе як лідера.  

Отже, у період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства та 

розширення міжнародних зв’язків з огляду на стратегічну мету держави – 

інтеграцію в європейське співтовариство – об’єктивний рівень фахової підготовки 

майбутнього спеціаліста з економіки визначається сформованістю його 

лідерських якостей. Формування лідерських якостей студентів економічних 

університетів у процесі професійної підготовки є результатом узагальнення 

вироблених на сьогодні професіограм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

що враховують цілі й завдання сучасного світу загалом та його економічної сфери 

зокрема. 

Результати дослідження першого розділу представлено публікаціями 

автора 2; 5; 7; 13; 15. 
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Висновки до першого розділу  

 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів дозволяє зробити такі висновки. 

1. Узагальнюючи наявні теорії, виділено  три основних підходи до вивчення 

феномена лідерства. Так, згідно з теорією лідерських якостей або з теорією 

«великих людей» лідери володіють певним набором унікальних особистісних 

якостей. Ситуаційний підхід дозволяє визначити, які стилі поведінки та особисті 

якості найкраще відповідають певним ситуаціям взаємодії у групі. Сучасні 

концепції лідерства фіксують увагу на дослідженні динаміки відносин між 

лідером та його послідовниками. Лідери нової парадигми здатні розкрити 

потенціал оточуючих людей і розвивати їхні лідерські здібності.  

2. Уточнено сутність основних складників поняття «лідерські якості 

студентів економічних університетів», а саме: «лідер», «лідерство» та «лідерські 

якості особистості», «лідерські якості студентів». Визначено, що з психолого-

педагогічної точки зору поняття «лідерство» слід розуміти в самоцентричному 

аспекті як внутрішній стан людини, що спрямована на досягнення успіху, глибоко 

умотивована, веде активне діяльнісне життя, впевнена у своїх рішеннях, діях 

тощо. Однак під час визначення змісту навчально-виховного процесу слід 

враховувати, що лідерство – це передусім феномен групової діяльності. 

Лідером є особистість, котра здобула авторитет у групі й за якою та визнає 

право приймати рішення про дії у важливих ситуаціях, організовувати діяльність 

групи і регулювати відносини в ній. Відповідно, лідерство тлумачиться як 

суб’єктивна здатність, готовність і вміння впливати на групу, що визнає авторитет 

та легітимність такого керівництва. Потенціал лідерства  це сукупність якостей, 

що демонструють спроможність особистості спонукати інших членів групи до 

певної діяльності, надихати і запевняти їх у правильності обраного способу дій. 

Осмислення наукових джерел дозволяє стверджувати, що лідерські якості 

особистості – це риси, які забезпечують здатність виділитися в конкретній справі 

й приймати відповідальні рішення в значущих ситуаціях; послуговуватися 
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інноваційними підходами для розв’язання проблеми; успішно впливати на 

послідовників у напрямку досягнення спільних цілей; створювати сприятливий 

соціально-психологічний клімат у колективі. На сьогодні немає єдиної системи 

лідерських якостей, оскільки кожен учений розглядає особистість лідера в межах 

своєї теорії лідерства та уявлень про лідера. 

Лідерські якості студентів уточнено як динамічне професійно-особистісне 

утворення, сформоване в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. 

3. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури лідерські якості 

студентів економічних університетів визначено як сукупність індивідуально-

особистісних і соціально-психологічних властивостей майбутнього фахівця 

економічно спрямованих видів діяльності, які забезпечують його здатність 

інтегрувати та цілеспрямовувати колектив організації для успішного досягнення 

організаційних цілей. Найбільш яскравими маркерами лідерського потенціалу 

студентів економічних університетів є вміння заохочувати інших людей до  

реалізації творчого та креативного підходу під час виконання завдань різної 

складності, орієнтація на стратегічне мислення, врахування індивідуальності 

кожного члена групи й прагнення стимулювати його до найефективнішого 

виконання роботи й подолання перешкод заради досягнення мети.  

У парадигмі лідерських якостей студентів економічних університетів 

виокремлено компоненти: особистісний, що характеризується комплексом 

організаційних і комунікативних здібностей, які забезпечують здатність 

інтегрувати діяльність групи як єдиної команди; професійно-управлінський, що 

містить комплекс мотивів і цінностей, які зумовлюють успіх та ефективність 

діяльності як лідера студентській групі та в організації в майбутньому, 

уможливлюють здатність студента економічного університету до прояву себе як 

еталону;  командно-лідерський  комплекс здібностей із прийняття рішень і 

встановлення цілей, що сприяють цілеспрямуванню колективу загалом. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

2.1. Критерії, показники та рівні сформованості лідерських якостей 

студентів економічних університетів 

 

Теоретичний аналіз проблеми формування лідерських якостей у студентів 

закладів вищої освіти дав можливість розробити зміст і програму 

експериментальної роботи, спрямованої на визначення рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Емпіричною базою дослідження були Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Львівський 

торговельно-економічний університет, Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, Полтавський інститут бізнесу Міжнародного 

науково-технічного університету імені академіка Бугая. У дослідно-

експериментальній роботі взяло участь 342 студентів і 60 викладачів названих 

закладів вищої освіти. Для проведення експериментальної роботи були 

сформовані контрольна (167 студентів) й експериментальна (175 студентів) групи 

зі студентів названих вище економічних університетів. Така дослідницька база 

дозволила забезпечити репрезентативність статистично-достовірної вибірки. 

Дослідницька робота здійснювалася на кафедрі педагогіки та суспільних наук 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

Програма експериментальної роботи передбачала чотири етапи з 2015 по 

2018 роки:  

 констатувальний;  

 формувальний; 

 контрольний.  
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На підготовчому етапі експериментальної роботи були встановлені критерії 

сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів, 

визначений зміст рівнів сформованості лідерських якостей у студентів, 

розроблена діагностична методика для визначення рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Спираючись на визначені зміст і складові поняття лідерських якостей у 

студентів, ми структурували критерії сформованості лідерських якостей у 

студентів за трьома компонентами: особистісним, професійно-управлінським та 

командно-лідерським. Критерії вихованості соціальної зрілості студентів 

економічних університетів за своїм змістом є ідентичними названим компонентам 

і характеризуються певними показниками (рис. 2.1.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Критерії та показники сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів 
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 ерудованість; 

 активність; 

 рішучість; 

 упевненість у собі. 

  

  наполегливість; 

  ініціативність; 

  працьовитість; 

  самостійність; 

  організованість;  

  творчий підхід. 
 

 

 товариськість; 

 уміння переконувати; 

 емоційна привабливість; 

 спостережливість; 

 самоконтроль; 

 уміння налаштувати позитивну 

атмосферу в колективі 
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У роботі встановлено, що особистісний критерій сформованості лідерських 

якостей у студентів передбачає здатність реалізувати природні задатки лідера і 

мобілізувати свій індивідуальний потенціал. 

Показниками сформованості лідерських якостей у студентів  економічних 

університетів за особистісним критерієм є: 

 ерудованість (широта світогляду, різнобічність знань, готовність 

знайти і дати відповідь на будь-яке запитання); 

 активність (участь у житті колективу, інтерес до заходів, які 

проводяться в університеті, захоплюваність новими ідеями); 

 рішучість (швидкість реагування на ситуацію і прийняття рішення); 

 упевненість у собі (відсутність сумнівів у власних діях). 

Професійно-управлінський критерій ми тлумачимо як уміння ставити цілі і 

визначати шляхи їх досягнення у сфері внутрішньогрупових відносин. 

Показниками сформованості лідерських якостей у студентів за професійно-

управлінським критерієм є: 

 наполегливість (доведення розпочатої справи до кінця); 

 ініціативність (пропонування новий ідей, самостійне пропонування 

своєї кандидатури для виконання завдання); 

 працьовитість (здатність довго і цілеспрямовано працювати над 

однією справою, витривалість, низька стомлюваність); 

 самостійність (виконання поставленого завдання особисто, без 

допомоги оточення); 

 організованість (уміння організовувати своє робоче місце, спланувати 

час, вчасне виконання поставлених завдань);  

 творчий підхід (готовність до орієнтування і нестандартних рішень у 

ситуації невизначеності, віра у свої творчі здібності, готовність відходити від 

традицій та усталених норм, потреба в змінах). 

Командно-лідерський критерій є здатністю налагоджувати продуктивні 

ділові та емоційні стосунки, реалізувати власний лідерський потенціал і потенціал 

інших членів колективу. 
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Показниками сформованості лідерських якостей у студентів за командно-

лідерським критерієм є: 

 товариськість (наявне коло спілкування, уміння знаходити спільну 

мову з новими людьми, бажання перебувати «серед людей»); 

 уміння переконувати (відстоювання і доведення власної точки зору за 

допомогою вагомих аргументів); 

 самоконтроль (уміння «володіти» собою, управляти власними 

емоціями і поведінкою в різних ситуаціях);  

 емоційна привабливість (розуміння власного колективу, його 

настрою, відчуття психологічної атмосфери колективу); 

 спостережливість (звертання уваги на діяльність і поведінку членів 

колективу, їхні взаємовідносини, стан справ у колективі); 

 здатність налаштувати позитивну атмосферу в колективі (сприяння у 

створенні дружньої атмосфери, ефективне попередження і розв’язання 

конфліктів). 

Відповідно до визначених критеріїв і показників було виділено рівні 

сформованості лідерських якостей студентів економічних університетів (таблиця 

2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика рівнів сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів  

Показник 
Рівень 

сформованості 

Характеристика рівня сформованості 

лідерських якостей студентів економічних 

університетів за відповідним показником 

1 2 3 

Особистісний критерій 

Ерудованість Високий 

Широкий світогляд, різнобічні знання, 

постійна готовність знайти і дати відповідь 

на будь-яке запитання 
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Середній 

Широкі знання з окремих наук, нестійке 

бажання знайти і дати відповідь на будь-яке 

запитання 

Низький 

Крайня обмеженість світогляду, поверховість 

знань, відсутність бажання пізнавати щось 

нове  

Активність 

Високий 

Активна участь у житті колективу, стійка 

зацікавленість заходами, які проводяться в 

університеті, постійне захоплення новими 

ідеями 

Середній 

Вибіркова участь у житті колективу, нестійка 

зацікавленість заходами, захоплення 

окремими новими ідеями  

Низький 
Неучасть у житті колективу, відсутність 

зацікавленості заходами та новими ідеями  

Рішучість 

Високий 
Постійна готовність до прийняття рішень 

(рішення приймаються зважено і швидко) 

Середній 

Відсутність гнучкості у прийнятті й 

коригуванні рішень (рішення приймаються як 

зважено, так і імпульсивно) 

Низький 

Наявність постійних вагань й імпульсивність 

під час прийняття рішень  (рішення або 

залишаються незмінними за необхідності 

коригування, або скасовуються) 

Упевненість у 

собі 

Високий 

Відсутність сумнівів у власних діях, 

перманентне бажання нових досягнень, 

розвинений дух суперництва та високий 

рівень домагань 

Середній Наявність сумнівів у певних діях, прояв 
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бажання нових досягнень, демонстрація 

бажання виконувати роботу якісніше за своїх 

колег 

Низький 

Постійні сумніви у власних діях, відсутність 

бажання нових досягнень, відчуття 

задоволеності досягнутим 

Професійно-управлінський критерій 

Наполегливість 

Високий 

Намагання завжди доводити розпочату 

справу до кінця, прояв позитивних емоцій у 

процесі досягнення мети 

Середній 

Періодичне доведення розпочатої справи до 

кінця, відсутність особливих емоцій у 

процесі досягнення мети  

Низький 

Відсутність намагань доводити розпочату 

справу до кінця, прояв негативних емоцій у 

зв’язку з потребою вчинення дій для 

досягнення мети 

Ініціативність 

Високий 

Постійне пропонування нових  ідей, 

самостійне висунення власної  кандидатури 

для виконання завдання 

Середній 

Періодичне пропонування нових ідей, 

підтримка у висуванні іншими власної  

кандидатури для виконання завдання 

Низький 

Небажання пропонувати нові ідеї, відсутність 

потреби самостійного висування власної 

кандидатури і непідтримка висування іншими 

власної кандидатури для виконання завдання 

Працьовитість Високий 
Здатність довго і цілеспрямовано працювати 

над однією справою, витривалість, низька 
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стомлюваність 

Середній 

Здатність  якийсь час цілеспрямовано 

працювати над однією справою, часта 

стомлюваність  

Низький 

Здатність  нетривалий час цілеспрямовано 

працювати над однією справою, швидка 

стомлюваність 

Самостійність 

Високий 
Прагнення і здатність виконати поставлене 

завдання особисто, без допомоги оточення 

Середній 

Прагнення і здатність виконати окремі 

поставлені завдання особисто, періодична 

потреба в  допомозі оточення 

Низький 

Відсутність прагнення і нездатність виконати 

поставлене завдання особисто, постійна 

потреба в допомозі оточення  

Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 

Організованість 

Високий 

Уміння раціонально організовувати своє 

робоче місце, ефективно спланувати час 

(планування характеризується реалістичністю 

та ієрархічністю), вчасне виконання 

поставлених завдань, системний підхід до 

аналізу роботи 

Середній 

Помилки в організації свого робочого місця, 

планування має елементи реалістичності та 

ієрархічності, періодичне невчасне виконання 

поставлених завдань, прояв системності 

аналізу роботи 

Низький Неорганізованість робочого місця, 
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відсутність схильності до планування 

діяльності, постійна зміна цілей, ситуативний 

і непослідовний характер діяльності, 

невчасне виконання поставлених завдань, 

хаотичний підхід до аналізу роботи 

Творчий підхід 

Високий 

Швидка орієнтація в ситуації невизначеності, 

продукування нестандартних рішень,  

яскраво виражена потреба в змінах 

Середній 

Орієнтація в ситуації невизначеності, 

продукування нестандартних рішень з 

допомогою оточення, наявність потреби в 

змінах 

Низький 

Розгубленість у ситуації невизначеності, 

продукування лише стандартних рішень,  

невіра у свої творчі здібності, дотримання 

лише традицій та усталених норм, відсутність 

потреби в змінах 

Командно-лідерський критерій 

Товариськість 

Високий 

Наявність широкого кола спілкування, яке 

постійно зростає, уміння знаходити спільну 

мову з новими людьми, постійне прагнення 

до спілкування  

Середній 

Наявність сталого кола спілкування, надання 

переваги старим друзям і знайомим, уміння 

знаходити спільну мову з новими людьми,  

прагнення до спілкування 

Низький 

Наявність вузького кола спілкування, 

невміння знаходити спільну мову з новими 

людьми,  прагнення до усамітнення  
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Уміння 

переконувати 

Високий 
Відстоювання і доведення власної точки зору 

з допомогою вагомих аргументів 

Середній 
Відстоювання власної точки зору, але часте 

невміння наводити переконливі аргументи   

Низький Невміння відстоювати власну точку зору  

Емоційна 

привабливість 

Високий 

Розуміння проблем колективу загалом і 

кожного його члена зокрема, відчуття 

психологічної атмосфери навколо  

Середній 

Намагання розуміти проблеми колективу й 

окремих його членів, відчувати психологічну 

атмосферу навколо 

Низький 

Нерозуміння проблем колективу, відсутність 

здатності відчувати психологічну атмосферу 

навколо 

Спостережливість 

Високий 

Постійне звертання уваги на діяльність і 

поведінку членів колективу, їхні 

взаємовідносини, стан справ у колективі 

Середній 

Періодичне звертання уваги на діяльність і 

поведінку членів колективу, їхні 

взаємовідносини, стан справ у колективі 

Низький 

Відсутність уваги до діяльності й поведінки 

членів колективу, їхніх взаємовідносин, стану 

справ у колективі 

Здатність 

налаштувати 

позитивну 

атмосферу в 

колективі 

Високий 

Сприяння створенню дружньої атмосфери, 

ефективне попередження і розв’язання 

конфліктів 

Середній 

Періодичні прояви уваги до атмосфери в 

колективі, намагання попереджати і 

розв’язувати конфлікти 
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Низький 

Відсутність проявів уваги до атмосфери в 

колективі, потреби попереджати конфлікти, 

активну участь у створенні конфліктних 

ситуацій 

Самоконтроль 

Високий 

Здатність до постійного контролю 

зовнішнього прояву власних емоцій, 

активізації, підтримки або деактивізації 

власних емоцій чи поведінки  

Середній 

Здатність до періодичного чи нетривалого 

контролю зовнішнього прояву власних 

емоцій, активізації, підтримки або 

деактивізації власних емоцій чи поведінки  

Низький 

Нездатність контролювати зовнішні прояви 

власних емоцій, невміння активізувати, 

підтримати або деактивізувати власні емоції 

чи поведінку  

 

Узагальнивши ознаки сформованості показників лідерських якостей 

студентів економічних університетів, ми визначили рівні лідерських якостей 

студентів економічних університетів: 

За особистісним критерієм:  

Студенти з високим рівнем сформованості лідерських якостей за 

особистісним критерієм мають широкий світогляд, різнобічні знання,  беруть 

активну участь у житті колективу, швидко реагують на ситуацію і приймають 

рішення, впевнені у собі.  

Студенти з середнім рівнем сформованості лідерських якостей за 

особистісним критерієм мають широкі знання з окремих наук,  вибірково беруть 

активну участь у житті колективу, іноді повільно реагують на ситуацію і 

приймають рішення, не завжди впевнені в собі.  



93 

Студенти з низьким рівнем сформованості лідерських якостей за 

особистісним критерієм мають вузькі і недостатні знання з усього кола наук,  

уникають участі у житті колективу, повільно або зовсім не реагують на ситуацію і 

приймають рішення, не впевнені в собі. 

За професійно-управлінським критерієм:  

Студенти з високим рівнем сформованості лідерських якостей за професійно-

управлінським критерієм  завжди доводять розпочату справу до кінця, постійно 

пропонують нові ідеї,  здатні довго і цілеспрямовано працювати над однією 

справою, самостійно виконують  поставлене завдання, уміють раціонально 

спланувати свій час, готові до орієнтування і нестандартних рішень у ситуації 

невизначеності. 

Студенти з середнім рівнем сформованості лідерських якостей за 

професійно-управлінським критерієм іноді можуть не доводити розпочату справу 

до кінця, зрідка пропонують нові ідеї, здатні довго і цілеспрямовано працювати 

над однією справою лише за умови особистісної зацікавленості нею, іноді 

невчасно виконують поставлені завдання, потребують підтримки для 

орієнтування в ситуації невизначеності. 

Студенти з низьким рівнем сформованості лідерських якостей за професійно-

управлінським критерієм не можуть довести розпочату справу до кінця, вони 

безініціативні, швидко стомлюються, постійно потребують допомоги  оточення, 

неорганізовані, не здатні продукувати нестандартні рішення в ситуації 

невизначеності, вимагають дотримання традицій та усталених норм. 

За командно-лідерським критерієм: 

Студенти з високим рівнем сформованості лідерських якостей за командно-

лідерським критерієм уміють організовувати роботу команди, зацікавлені в її 

результатах, мотивовані на досягнення успіху в професійній діяльності, прагнуть 

до самовдосконалення та професійного зростання; завжди готові брати 

відповідальність на себе за рішення та дії колективу; здатні постійно оновлювати 

знання в професійній сфері; уміють співпрацювати з членами групи, 

налагоджувати позитивну атмосферу; уміють керувати власними емоціями і 
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поведінкою в різних ситуаціях, оцінювати результати професійної діяльності, 

корегувати роботу, залежно від її результату.  

Студенти з середнім рівнем сформованості лідерських якостей за командно-

лідерським критерієм, організовуючи роботу команди, не завжди обирають 

найефективніші форми роботи; частково зацікавлені в результатах, мають нечітко 

виражену мотивацію на досягнення успіху в професійній діяльності та прагнення 

до самовдосконалення; періодично готові брати відповідальність на себе за 

рішення і дії колективу; іноді мають труднощі в налагодженні співпраці з членами 

групи; не в повному обсязі володіють навичками ведення діалогу та бесіди, не 

завжди керують власними емоціями і поведінкою в певних ситуаціях; майже 

завжди адекватно оцінюють результати професійної діяльності.  

Студентам із низьким рівнем сформованості лідерських якостей за командно-

лідерським критерієм властиві нерішучість і невпевненість у собі, відсутність 

мотивації щодо досягнення професійного успіху і спричинена цим відсутність  

потреб та вмінь організовувати роботу команди та не зацікавлені в результатах; 

вони не прагнуть до самовдосконалення та професійного зростання; не готові 

брати відповідальність на себе, не вміють керувати власними емоціями і 

поведінкою. Слабко розвинені комунікативні якості заважають їм плідно 

співпрацювати з членами групи, налагоджувати професійні взаємини. 

Зважаючи на перелічені критерії та показники, визначаємо три рівні 

сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів, як-от: 

високий, середній, низький. 

Високий рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів характеризується широким колом спілкування з друзями і 

знайомими, бажанням завжди бути «серед людей», умінням швидко знайти 

спільну мову з «новими» людьми, активною участю в громадському житті 

колективу, швидким поглинанням новою ідеєю, постійною наполегливістю в 

досягненні  мети, доведенням розпочатої справи до кінця, незважаючи на 

труднощі, стриманістю почуттів та емоцій у критичних ситуаціях, умінням 

володіти собою, контролювати власні дії.  
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Студенти з високим рівнем сформованості лідерських якостей творчо 

підходять до виконання завдання, завжди самостійно його виконують, 

звертаються за допомогою лише в поодиноких випадках. Вони динамічно 

реагують на ситуацію і приймають рішення, загалом діють швидко, не вагаються 

щодо правильності власних вчинків, здатні заручитися підтримкою колег, 

правильно розуміють свій колектив, відразу відчувають зміни в його настрої, 

завжди можуть вивести групу зі стану конфлікту і відновити дружні взаємини між 

її членами.  

Середній рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів характеризується наданням переваги у спілкуванні добре знайомим 

друзям (при цьому неохоче спілкуються з новими людьми, відчуваючи себе біля 

них незатишно), періодичною активною участю в житті колективу, виявом 

інтересу до незначної кількості заходів завдяки їх відповідності особистим 

уподобанням, частими поступками іншим людям, випадками відмови від 

виконання завдання через наявні труднощі, періодичною втратою контролю над 

власними емоціями та поведінкою.  

Студентам із середнім рівнем сформованості лідерських якостей притаманне 

вибіркове ставлення до подій колективного життя, їх хвилюють взаємини між 

окремими членами колективу. Їм не завжди вдається без сторонньої допомоги 

виконати якесь завдання, спланувати свій час (можуть забути про призначену 

зустріч чи про поставлене завдання). Такі юнаки й дівчата не завжди здатні 

здобути підтримку колективу, слабко орієнтуються в його настроях, трапляється, 

що вони стають єдиним цілим із групою, а інколи можуть нормалізувати стан 

колективу, створити сприятливу, дружню атмосферу.  

Низький рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів характеризується обмеженим колом спілкування, відсутністю 

вміння знаходити спільну мову з новими людьми, вузьким світоглядом з різного 

роду питань, пасивністю, відмовою брати участь у поза аудиторних заходах групи 

або згодою на участь лише на вимогу куратора чи викладачів, невмінням і 

небажанням проявляти наполегливість, швидкими поступками іншим людям, 
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недоведенням справи до кінця у разі виникнення труднощів, неможливістю 

впоратися з емоціями, відсутністю контролю за власною поведінкою. Такі 

студенти безініціативні, швидко стомлюються, не здатні довго витримувати 

розумові та фізичні навантаження, часто відволікаються на сторонні справи. 

На означеному рівні студентів не цікавить, що трапляється в колективі, вони 

не вміють тлумачити причини і передбачати наслідки певних подій, не 

простежують зміни у відносинах між членами колективу. Студенти з низьким 

рівнем сформованості лідерських якостей не здатні самостійно виконати будь-яке 

завдання, вони завжди потребують допомоги, навіть при виконанні простих 

завдань. Такі юнаки й дівчата швидко схиляються до думки інших людей, не 

наважуються приймати відповідальні рішення, у своїх діях обмежуються 

стереотипними моделями поведінки, завжди вагаються щодо правильності 

власних вчинків, не можуть заручитися підтримкою людей, не відчувають їхній 

настрій, не можуть влитися в колектив і стати його частиною, не здатні 

налагодити позитивний психологічний клімат у групі, не знають, як чинити в 

ситуації групового конфлікту. 

Методика визначення рівня сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів передбачала роботу за такими напрямками: 

1. Розгляд поняття «сформованість лідерських якостей у студентів», 

встановлення його критеріїв, ознак і рівнів у студентів економічних університетів. 

2. Вибір доцільних методів діагностування наявного рівня вихованості 

гуманного ставлення до людини з допомогою ряду методів, як-от анкетування, 

тестування, створення педагогічних ситуацій, розгляду продуктів діяльності, 

спостереження, збору незалежних характеристик. 

3. Створення програми вивчення рівня сформованості лідерських якостей у 

студентів. 

4. Проведення дослідження. 

5. Узагальнення результатів дослідження. 
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6. Збереження результатів вивчення лідерських якостей у студентів 

економічних університетів. Вони слугують підґрунтям для організації й 

проведення освітньо-виховної роботи в майбутньому. 

Відповідно до завдань підготовчого етапу експериментальної роботи була 

розроблена комплексна діагностична методика визначення рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів, яка складалася з 

діагностичного інструментарію для визначення рівня вихованості кожного з 

критеріїв (таблиця 3.1). 

Під час розробки комплексної діагностичної методики використовувалися: 

методика «Чи здатні ви бути лідером» (за В. В. Козловим), методика «Самооцінка 

лідерських якостей» (за М. І. Рожковим), методика діагностики комунікативних і 

організаторських здібностей (КОС-2) (за О. О. Рукавішніковим), методика 

діагностики рівня полікомунікативної емпатії І. Юсупова, методика діагностики 

оцінки самоконтролю в спілкуванні (за М. Снайдером), оригінальні програми 

спостереження й авторські анкети для студентів, кураторів / викладачів 

університету. 

Таблиця 2.2 

Діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів 
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На всіх етапах діагностичного дослідження передбачалося проведення 

спостереження за ступенем вираження виділених критеріїв сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Методична частина, програма спостереження, відповідний блок анкетування, 

бесід, пояснень, проблемно-ігрових завдань, моделювань ситуацій, вправ були 

спрямовані на діагностування рівнів сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів за трьома компонентами: особистісним, 

професійно-управлінським та командо-лідерським. 

З’ясування рівня сформованості показників особистісного критерію 

здійснювалося за допомогою програми спостереження, використання 

діагностичних методик, авторських анкет і опитувальника.  

Здатність до прояву лідерських якостей визначалася методом спостереження. 

У процесі спостереження фіксувалося, наскільки студенти здатні проявляти 

особисті лідерські якості під час занять та заходів різних типів в економічному 

університеті, а саме в процесі самостійного виконання завдань, виконання завдань 

у групі та участі в позагрупових заходах. 

Визначалися широта світогляду студентів (різнобічність їхніх знань, 

готовність знайти і дати відповідь на будь-яке запитання), здатність «володіти» 

собою, керувати власними емоціями і поведінкою в різних ситуаціях, швидко 

реагувати на ситуацію і прийняття рішення, наявність чи відсутність сумнівів у 

власних діях, а також зміст та частота участі в житті колективу групи, інтерес до 

заходів, які проводяться у виші, захопленість новими ідеями через аналіз їхніх 

дій, поведінки, взаємодії з іншими студентами. 

Авторська анкета 1.2. З метою з’ясування рівня активності студентів нами 

було проведено опитування студентів за питаннями авторської анкети 

«Активність студентів» (за М. Гриньовою, В. Карманенком). Студенти мали 

надати відповіді на відкриті та закриті питання анкети (бланк анкети див. 

Додаток 1).  

Авторська анкета 1.3. Базисом для формування лідерських якостей 

студентів є розуміння ними сутності лідерства та виділення лідерських якостей 
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особистості. Нами проведено опитування  студентів економічних університетів за 

питаннями авторської анкети «Лідерські якості» (за М. Гриньовою, 

В. Карманенком). Студенти мали надати відповіді на відкриті та закриті 

запитання анкети (бланк анкети див. Додаток 2). 

Методика 1.4. Для визначення наявності лідерських якостей та якостей, що 

перешкоджають лідерській позиції, ми обрали методику «Чи здатні ви бути 

лідером» (за В. В. Козловим). Автор тесту керувався позицією, що кожна людина 

прагне досягнення найвищого результату в обраній сфері, бажає отримати 

визнання оточення, зайняти лідерську позицію. Але існують якості, які заважають 

цьому, тому їх потрібно коригувати (бланк анкети див. Додаток 3). 

Для визначення особливостей сформованості показників професійно-

управлінського критерію ми послуговувалися діагностичними методиками. 

Методика 2.1.  З метою встановлення рівня ділових лідерських якостей під 

час проведення констатувального експерименту ми використали методику 

«Самооцінка лідерських якостей» (за М. І. Рожковим). Означена методика дала 

змогу проаналізувати наявність таких лідерських якостей у студентів, як 

усвідомлення й досягнення бажаної мети, уміння розв’язувати проблеми, 

наявність творчого підходу. Студенти мали надати позитивну або негативну 

відповідь на 20 питань методики (бланк методики див. Додаток 4). Після 

заповнення картки відповідей підраховувалася сума балів у кожній колонці. Ця 

сума вказувала на наявність певних лідерських якостей. 

Для встановлення рівня сформованості показників командно-лідерського 

критерію використано такі діагностичні методики. 

Методика 3.1.Методика діагностики комунікативних і організаторських 

здібностей (КОС-2) (за О.О. Рукавішніковим) мала на меті визначити 

комунікативні й організаторські схильності студентів (уміння чітко і швидко 

налагоджувати ділові і товариські контакти з людьми, прагнення розширювати 

контакти, участь у групових заходах, здатність впливати на людей тощо) (бланк 

методики див. Додаток 5). Методика містить 40 питань, на кожне з яких слід 
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відповісти «так» чи «ні». Так визначалися рівні комунікативних і 

організаторських схильностей залежно від набраних балів за цими параметрами.  

Методика 3.2. Для з’ясування рівня полікомунікативної емпатії студентів 

економічних університетів ми послуговувалися «Методикою діагностики рівня 

полікомунікативної емпатії» І. Юсупова. Вона досліджує емпатію – здатність 

співпереживати іншим людям, ідентифікуючись із ними та співчуваючи їм. Така 

методика базується на діагностиці факторів, що обумовлюють розвиток у суб’єкта 

емпатійного потенціалу: здатності до прийняття ролі; сензитивності; досвіду 

даного переживання в емоційній пам’яті досліджуваного. В опитування взяли 

участь вищеназвані групи студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (бланк анкети див. Додаток 6). 

Методика 2.3. Методика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні 

(за М. Снайдером). Важливою лідерською якістю є рівень комунікативного 

контролю особистості. Обрана методика пропонує досліджуваному прочитати ряд 

ситуацій й оцінити їх стосовно себе. Методика розподіляє ступінь 

комунікативного контролю за такими рівнями: низький – особистості властива 

висока вираженість імпульсивності у спілкуванні і взаємодії з оточенням; 

середній – особистість характеризується стриманістю і низькою емоційністю у 

спілкуванні; високий – особистості притаманна емоційна стриманість і контроль 

поведінки під час взаємодії з оточенням (бланк анкети див. Додаток 7). 

Нами підготовлена анкета для кураторів / викладачів економічних 

університетів для з’ясування особливостей педагогічної виховної роботи 

викладачів / кураторів, шляхів та інтенсивності виявлення й розвитку лідерських 

якостей у студентів вишу (Додаток 8). 

Отже, розробка критеріїв і показників здійснювалось відповідно до 

встановленої структури лідерських якостей та професійних характеристик 

студентів економічних університетів. Сформованість лідерських якостей 

характеризується за особистісним, професійно-управлінським і  командно-

лідерським критеріями. 
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2.2. Організація, методика та результати проведення констатувального 

етапу експерименту 

 

Для проведення експериментальної роботи були сформовані контрольна (167 

осіб) й експериментальна (175 осіб) групи зі студентів Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Львівського торговельно-економічного університету, Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського, Полтавського 

інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка 

Бугая.  

Завдання констатувального етапу експериментальної роботи полягало у 

визначенні початкового рівня сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів за допомогою розробленої на підготовчому етапі 

програми педагогічного спостереження, діагностичної методики та аналізу 

отриманих результатів. 

Визначення рівня сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів за особистісним критерієм проводилося за допомогою 

програми педагогічного спостереження, авторської анкети «Активність 

студентів» (за М. Гриньовою, В. Карманенком), авторської анкети «Лідерські 

якості» (за М. Гриньовою, В. Карманенком) і методики «Чи здатні ви бути 

лідером» (за В. В. Козловим).  

У таблиці 2.3., рис. 2.2. представлено результати рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів за особистісними 

критерієм. 

Таблиця 2.3  

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за особистісними критерієм на констатувальному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 
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кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 20 11,97 22 12,57 

Середній 87 52,10 93 53,14 

Низький 60 35,93 60 34,29 

 

 

Рис. 2.2. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за особистісними критерієм, у % 

 

Відповідно до рис. 3.2. лише у 20 (11,97%) студентів з контрольної групи і 22 

(12,57%) студентів з експериментальної групи лідерські якості особистісного 

компоненту сформовані на високому рівні. У 87 (52,09%) студентів з контрольної 

групи і 93 (53,14%) студентів з експериментальної групи лідерські якості 

особистісного компоненту перебувають на середньому рівні. І лише  60 (34,94%) 

студентів з контрольної групи і 60 (34,29%) студентів з експериментальної групи 

продемонстрували високий рівень прояву лідерських якостей особистісного 

компоненту. 

Таким чином, за особистісним критерієм у студентів економічних 

університетів превалює середній рівень сформованості лідерських якостей, на 

другому місці – низький рівень, високий – на останньому. Це може пояснюватися 
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специфікою навчальної  діяльності та звісно, особистісними характеристиками 

студентів.  

Констатувальний етап експерименту передбачав як оцінку рівня 

сформованості у студентів економічних університетів лідерських якостей за 

особистісним критерієм загалом, так і кожного з його показників окремо. Рівень 

сформованості особистісного критерію було встановлено за ступенем прояву 

ерудованості, активності, рішучості і  впевненості у собі (табл. 2.4.).  

 

Таблиця 2.4 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками особистісного критерію на констатувальному  

етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Ерудованість  

Високий  21 12,58 22 12,57 

Середній 90 53,89 91 52,00 

Низький  56 33,53 62 35,43 

Активність  

Високий  23 13,77 24 13,71 

Середній 85 50,90 92 52,57 

Низький  59 35,33 59 33,72 

Рішучість  

Високий  20 11,97 19 10,86 

Середній 84 50,30 96 54,85 

Низький  63 37,73 60 34,29 

Упевненість у собі  

Високий  19 11,38 25 14,29 
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Середній 91 54,49 92 52,57 

Низький  57 34,13 58 33,14 

 

Отримані результати свідчать, що студенти економічних університетів мають 

широкі знання лише з окремих наук,  вибірково беруть активну участь у житті 

колективу, іноді повільно реагують на ситуацію і потребу прийняття рішення, не 

завжди впевнені у собі.  

У процесі педагогічного спостереження було з’ясовано, що частина студентів 

контрольних і експериментальних груп бере участь у житті колективу, виявляє 

зацікавленість заходами, які проводяться у закладі вищої освіти. Водночас значна 

частина з них обирає пасивну роль виконавця, не бажаючи генерувати нові ідеї.  

Студенти обох груп мають ґрунтовні теоретичні знання з навчальних 

дисциплін, але не завжди виявляють готовність знайти і дати відповідь на будь-

яке питання. Маючи таку міцну теоретичну базу, вони досить невпевнені у собі, 

часто сумніваються у власних діях. Так, якщо після їхньої відповіді на питання 

викладач починає висловлювати протилежну точку зору або просить довести 

власну думку, студенти не дають відповіді або погоджуються з наставником.  

Під час занять та позааудиторних заходів виникали різноманітні ситуації, які 

вимагали відповідного реагування. Лише невелика частина студентів (33 – 

19,76 % КГ і 30 – 17,14 % ЕГ) виявили здатність швидко реагувати на ситуацію, 

самостійно прийняти рішення, причому ще й організувати інших людей для 

забезпечення його виконання. 67 (40,12% ) студентів з КГ і 64 (36,57%) студентів 

з ЕГ були готові до прийняття рішення лише за умови допомоги з боку інших 

студентів чи викладачів.  

Це свідчить про недостатню сформованість здатності проявляти особистісні 

якості для презентації себе як лідера. Педагогічна цінність спостереження 

полягала в тому, що воно дало можливість скласти уявлення про рівень 

сформованості особистих лідерських якостей за конкретними вчинками та діями 

учасників експериментального дослідження. 
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Під час опитування студентів економічних університетів за питаннями 

авторської анкети (авторська анкета 1.1.) було встановлено, що для 101 (60,48%) 

студента КГ і 110 (62,86%) студентів ЕГ здобуття вищої освіти – головна умова 

для працевлаштування, для 33 (19,76%) і 31 (17,71%) – опанування професійних 

знань, умінь, навичок та компетенцій, для 18 (10,78) і 20 (11,43%) – розвиток 

особистих та професійних якостей, 15 (8,98%) і 14 (8,0%) студентів зазначили, що 

рішення про здобуття вищої освіти було прийняте не ними (батьками/родичами). 

Жоден зі студентів не вказав, що вища освіта важлива для нього як можливість 

реалізації внутрішньо психологічних прагнень, як пошук себе. Тобто мотиви 

здобуття вищої освіти студентами прагматичні, ґрунтуються на розумінні вищої 

освіти як бази для забезпечення подальшої фахової діяльності.  

Важливе місце в нашому опитуванні посіло питання про причини вибору 

професії.  Більшість студентів, а саме 95 (56,89%) з КГ і 98 (56,0%) з ЕГ пояснила 

її затребуваністю та актуальністю, 31 (18,56%) і 35 (20,0%) відповідно  опитаних 

майбутній фах порадили батьки / родичі / друзі, 26 (15,57%)  і 27 (15,43%) мріяли 

про цю професію, 11 (6,59%) і 13 (7,43%) обрали її через підходящий для них 

перелік предметів ЗНО, 4 (2,39%) і 2 (1,14%) зазначили, що мають свій варіант 

відповіді.  

Результати опитування засвідчили, що 111 (66,46%) студентів з КГ і 115 

(61,72%) беруть участь у позааудиторних заходах, у студентському житті 

академічної групи / факультету/ університету / міста час від часу; 28 (16,77%) і 30 

(17,14%) не мають бажання цього робити; лише 28 (16,77%) і 30 (17,14) студентів 

постійно проявляють себе як активні учасники різноманітних заходів. 106 

(63,47%) студентів з КГ і  109 (62,29%) студентів з ЕГ нові проекти та ідеї 

захоплюють лише інколи, 36 (21,56%) і 37 (21,14%) студентів постійно працюють 

над чимось новим і 25 (14,97%) та 29 (16,57%) не цікавляться новими ідеями / 

проектами / починаннями. 

Лише 49 (29,34%) опитаних студентів з КГ і 52 (29,71%) опитаних студентів з 

ЕГ, якщо у них щось не виходить, докладають максимум зусиль і прагнуть 

досягти бажаного, 73 (43,71%) і 76 (43,43%)  облишать справу на певний час, а 
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тоді повернуться до її виконання з новими силами, 45 (26,95%) і 47 (26,86%)  

відмовляться продовжувати виконання завдання.  

82 (49,10%) опитаних з КГ і  84 (48,0%) опитаних з ЕГ упевнені, що інколи 

здатні довго і продуктивно, не відволікаючись, виконувати завдання, працювати 

над досягненням якісних результатів, 51 (30,54%) і 50 (28,57%) можуть так 

чинити завжди, а 34 (20,36%) і 41 (23,43%) не здатні довго і продуктивно, не 

відволікаючись, виконувати завдання. 

Робота, яка потребує значної віддачі сил, подобається 80 (47,90%) опитаних 

КГ і  82 (49,10%) опитаних ЕГ, 63 (37,72%) і 62 (35,43%) – не бажають її 

отримати. Якщо є час для відпочинку, самі собі шукають роботу, заняття лише 67 

(40,12%) і 64 (36,57%) студентів відповідно. 41 (24,55%) і 43 (24, 57%) студентів з 

КГ і ЕГ ідеальним вважають активний відпочинок, 43 (25,75%) і 46 (26,29%) – 

пасивний відпочинок, комбінований відпочинок полюбляють 66 (39,52%) і 68 

(38,86%) опитаних і 17 (9,18%) і 18 (10,29%) звертаються до екстремального 

відпочинку. 

Студенти зацікавлені в розширенні освітнього процесу. На думку 97 (58,08%) 

опитаних студентів КГ і 100 (57,14%) студентів з ЕГ, до університету слід 

запрошувати успішних випускників для проведення навчальних занять та 

майстер-класів, 85 (50,90%) і 84 (48%) – збільшити кількість тренінгових форм 

навчання, 73 (43,71%) і 76 (43,43%) – запрошувати до викладання навчальних 

дисциплін фахівців-практиків, лише 61 (36,52%) і 64 (36,57%) опитаних з обох 

груп вважає за потрібне збільшити кількість заходів, спрямованих на розвиток 

особистісного потенціалу та лідерських якостей.  

На нашу думку, активність – одна з найбільш ключових якостей особистості, 

яка прагне до організаторської діяльності. Вона необхідна тим, хто хоче зайняти 

лідерську позицію серед оточення. Отримані дані свідчать про те, що студенти 

недостатньо проявляють свою активність. Вони лише час від часу беруть участь у 

житті колективу, вибірково демонструють інтерес до заходів, які проводяться у 

виші, їхня захопленість новими ідеями невисока. Крім того, студенти недостатньо 

зацікавлені розвитком свого лідерського потенціалу і не вважають його важливим 
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компонентом професійної освіти. Натомість простежується потреба і 

вмотивованість студентів у збільшенні тренінгових форм навчання, на яких вони 

можуть здобути практичні навички взаємодії з людьми для досягнення бажаного 

результату діяльності.  

Вважаємо за доцільне наочно продемонструвати результати, отримані під час 

діагностики показників особистісного критерію за авторською анкетою 

«Лідерські якості» (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Розуміння студентами економічних університетів поняття 

лідерства за особистісним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту, у % 

 

Результати діагностики засвідчують, що 45 (26,95%) і 47 (26,86%) опитаних з 

КГ І ЕГ студентів упевнені в тому, що лідер / лідерство – це унікальні якості, які 

властиві тільки обраним; 41 (24,55) і 39 (22,29%) вважають, що ці риси слід 

розвивати в собі; 31 (18,56%) і 34 (19,43%) кваліфікують лідерство як філософію 

успішних людей; 25 (14,97%) і 26 (14,86%)  – як життєву позицію активних та 

цілеспрямованих; 17 (10,18%) і 19 (10,86%) – як найважливіші якості людини;  

для 8 (4,79%) і 10 (5,71%) це утопія.  

Отримані дані свідчать, що в студентів економічних університетів не 

достатньо сформоване розуміння лідерських якостей як поєднання 
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індивідуальних особливостей людини з явищем групової діяльності й проявом 

відносин, що виникають у процесі цієї діяльності. Більшість респондентів вважає, 

що якості лідерів як запорука успішності є сталими. Утім значна частина 

студентів упевнена, що лідерські якості слід розвивати, вони необхідні для 

повсякденної життєдіяльності.  

Потім було запропоновано виокремити 5-6 найбільш важливих, на думку 

студентів, якостей, необхідних сучасному лідерові. Узагальнення відповідей 

респондентів представлене на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Вибір лідерських якостей студентами економічних університетів 

за особистісним критерієм на констатувальному етапі експерименту, у % 

 

Ми дійшли висновків, що для студентів економічних університетів  найбільш 

важливими лідерськими якостями є вміння переконувати, емоційна 

привабливість, упевненість у собі, ерудованість, рішучість і вміння налагодити 

позитивну атмосферу в колективі. 

Наявність у студентів якостей, які сприяють або перешкоджають можливості 

стати лідером, нами встановлена завдяки тесту «Чи здатні Ви бути лідером?». 

Результати цього дослідження відображено в табл. 2.5.  
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Таблиця 2.5 

Наявність у студентів економічних університетів якостей, які сприяють або 

перешкоджають можливості стати лідером, 

за показниками особистісного критерію на констатувальному  етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Варіант 

відповіді   

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Для Вас у грі найважливіша перемога? 

Так  73 43,71 70 40,00 

Ні  94 56,29 105 60,00 

У розмові Ви виявляєте ініціативу? 

Так  75 44,91 76 43,43 

Ні  92 55,09 99 56,57 

Ви можете реагувати на критику, не вступаючи в суперечки? 

Так  61 36,53 60 34,29 

Ні  106 63,47 115 65,71 

Вам подобається, коли Вас хвалять прилюдно? 

Так  106 63,47 105 60,00 

Ні  61 36,53 70 40,00 

Ви можете приховувати свій настрій від оточення? 

Так  72 43,11 75 42,86 

Ні  95 56,89 100 57,14 

Чи завжди Ви швидко й покірно виконуєте те, що вимагають викладачі чи 

батьки? 

Так  73 43,71 77 44,00 

Ні  94 56,29 98 56,00 

Чи можете Ви у дискусії переконати? 

Так  49 29,34 51 29,14 
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Ні  118 70,66 124 70,86 

Чи подобається Вам вчити (повчати, виховувати, давати поради) інших? 

Так  63 37,72 60 34,29 

Ні  104 62,28 115 65,71 

 

Отже, результати дослідження засвідчують, що в студентів наявні якості, які 

сприяють і перешкоджають можливості стати лідером. Так, лише 73 (43,71%) і 70 

(40,00%) студентів з контрольної та експериментальної груп намагаються 

перемогти у грі. На нашу думку, це впливає на весь процес і результат роботи. 

Студенти, які не прагнуть досягти найкращого результату, не отримають 

бажаного продукту чи дії. 75 (44,91%) і 76 (43,33%) респондентів контрольної та 

експериментальної груп виявляють у розмові ініціативу. Інші 92 (55,09%) і 99 

(56,57%) слухають і розмовляють на теми, які пропонує оточення, пропускаючи 

важливе саме для них. Крім того, вони ще й критикують те, що пропонують інші.  

Реагувати на критику, не вступаючи в суперечки, можуть лише 61 (36,53%) і 

60 (34,29%) опитаних. Інші ж вступають у конфлікт, у результаті чого мета 

розмови не буде досягнута. 106 (63,47%) і 105 (60,00%) студентам контрольної та 

експериментальної груп  подобається, коли їх хвалять на людях, тобто вони не 

бояться публічності і показати власні досягнення. Приховувати свій настрій від 

оточення здатні лише 72 (43,11%) і 75 (42,86%) опитаних з обох груп, що, на нашу 

думку, є перешкодою на шляху до лідерства, оскільки заважає встановленню й 

підтриманню продуктивних контактів.  

Прикметно, що 73 (43,71%) студентів контрольної групи і 77 (44,00%) 

студентів експериментальної групи  завжди швидко й покірно виконують вимоги 

викладачів чи батьків. Тобто вони навіть не намагаються висловити власну думку 

й отримати бажане для себе, а не для інших. Відповідно, переконати опонента в 

дискусії, залучити на свій бік здатні лише 49 (29,34%) і 51 (29,14%) студентів 

контрольної та експериментальної груп.  Учити (повчати, виховувати, давати 

поради) інших подобається лише 63 (37,72%) і 60 (34,29%) студентів, а отже, 

значна кількість їх не зможе передати свій досвід.  
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Таким чином, якостями, які потрібно коригувати у студентів, є небажання 

досягати перемог, учити (повчати, виховувати, давати поради) інших, проявляти 

ініціативу, вступати в суперечку під час доведення власної точки зору, невміння 

приховувати свій настрій від оточення, швидко й покірно виконувати те, що 

вимагають викладачі чи батьки.  

Вважаємо, що оптимальним поєднанням лідерських якостей є вміння 

спокійно й аргументовано довести власну думку викладачам і старшим за віком 

людям. Але через небажання відстоювати власну думку, невміння безконфліктно 

вести діалог студенти або покірно виконують настанови, або конфліктують. 

Для визначення сформованості професійно-управлінського критерію ми 

послуговувалися методикою «Самооцінка лідерських якостей» (за М.І. 

Рожковим). У таблиці 2.6, рис. 2.5 представлено результати рівня сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів за професійно-

управлінським критерієм. 

 

Таблиця 2.6  

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за професійно-управлінським критерієм на констатувальному  

етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 26 15,57 24 13,71 

Середній 82 49,10 85 48,57 

Низький 59 35,33 66 37,72 
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Рис. 2.5. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за професійно-управлінським критерієм на констатувальному 

етапі експерименту, у % 

 

Як випливає з табл. 2.6, серед студентів економічних університетів 

переважають ті, хто має середній рівень сформованості лідерських якостей за 

професійно-управлінським критерієм. 

У 26 (15,57%) студентів із контрольної групи і 24 (13,71%) студентів з 

експериментальної групи лідерські якості професійно-управлінського критерію  

сформовані на високому рівні. У 82 (49,10%) студентів з контрольної групи і 85 

(48,59%) студентів з експериментальної групи лідерські якості професійно-

управлінського компоненту перебувають на середньому рівні. 59 (35,33%) 

студентів з контрольної групи і 66 (37,72%) студентів з експериментальної групи 

продемонстрували високий рівень прояву лідерських якостей професійно-

управлінського компоненту. 

Більшість студентів економічних університетів іноді можуть не довести 

розпочату справу до кінця, зрідка пропонують нові ідеї, здатні довго і 

цілеспрямовано працювати над однією справою лише за умови особистісної 

зацікавленості нею, подеколи невчасно виконують поставлені завдання, 

потребують підтримки для орієнтації в ситуації невизначеності. 
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Рівень сформованості професійно-управлінського критерію було встановлено 

за ступенем вираження таких його показників, як наполегливість, ініціативність, 

працьовитість, самостійність, організованість і творчий підхід (табл. 2.7). 

Простеживши стан лідерських якостей у студентів економічних університетів 

за показниками професійно-управлінського критерію, можемо дійти висновків 

про недостатню сформованість усвідомлення процесу досягнення бажаної мети, 

вміння розв’язувати проблеми і творчий підхід до виконання завдань.  

Лише незначна частина опитаних ставлять важливі для себе цілі  – реальні і 

дієві. Щоб їх домогтися, студенти зі  сформованою настановою на досягнення 

мети докладають достатньо сил і часу, можуть коригувати цілі залежно від нових 

обставин. У разі необхідності вони залучають до досягнення цілей оточення. 

Студенти без сформованості усвідомлення і досягнення бажаної мети ставлять 

нереальні й неактуальні цілі, через що з легкістю від них відмовляються. Щоб їх 

домогтися, респонденти докладають мало сил і часу, а в разі появи нових 

обставин відмовляються від досягнення накресленої мети.  

Таблиця 2.7 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками професійно-управлінського критерію на 

констатувальному етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Наполегливість  

Високий  28 16,77 26 14,86 

Середній 83 49,70 87 49,71 

Низький  56 33,53 62 35,43 

Ініціативність  

Високий  26 15,57 24 13,71 

Середній 82 49,10 84 48,00 
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Низький  59 35,33 67 38,29 

Працьовитість  

Високий  29 17,37 26 14,86 

Середній 84 50,30 81 46,29 

Низький  54 32,33 68 38,85 

Самостійність  

Високий  21 12,57 22 12,57 

Середній 80 47,90 85 48,57 

Низький  66 39,53 68 38,86 

Організованість 

Високий  23 13,77 20 11,43 

Середній 81 48,50 85 48,57 

Низький  63 37,73 70 40,00 

Творчий підхід  

Високий  27 16,17 27 15,43 

Середній 82 49,10 84 48,00 

Низький  58 34,73 64 36,57 

 

Серед опитаних наявні студенти, які вміють так будувати свою поведінку, 

щоб ефективно розв’язати проблеми. Вони спроможні правильно виділити в 

проблемі головне, розглядають різні варіанти її розв’язання, вивчають досвід 

інших, перш ніж прийняти рішення, при цьому враховують реальну ситуацію 

(час, люди, матеріальні засоби). Студенти, які не вміють розв’язати наявні 

проблеми, не здатні виділяти в них головне і зосереджують увагу на другорядних 

деталях, «хапаються» за перший-ліпший варіант дії, їх не цікавить досвід інших, 

приймаючи рішення, вони не враховують реальну ситуацію. 

Лише близько третини студентів економічних університетів творчо підходять 

до виконання поставлених завдань. Вони цінують творчий підхід в інших людях, 

готові до невизначених ситуацій, вірять у свої творчі здібності, можуть порвати з 
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традиціями і відчувають потреби в змінах. Студенти без творчого підходу до 

виконання поставлених завдань не звертають увагу на творчий підхід в інших 

людях, не готові діяти в екстремальних ситуацій, не помічають у собі творчі 

здібності, бояться відійти від традицій і не бажають змін.  

На нашу думку, у студентів, які є майбутніми фахівцями економічної сфери, 

орієнтація на професійний розвиток повинна бути тісно взаємопов’язана з 

орієнтацією на професійне життя. Навчаючись у ЗВО, студент має не просто 

споживати навчальний матеріал і розвивати вміння та навички, які стимулює 

викладач на основі навчальної програми, а й чітко усвідомлювати свої особистісні 

професійні цілі та рухатись у потрібному напрямку. 

Керуючись результатами аналізу вище перелічених даних, робимо висновок 

про недостатній рівень сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів за професійно-управлінським критерієм. 

Для визначення рівня сформованості командно-лідерського критерію 

лідерських якостей у студентів економічних університетів використовувались 

методика діагностики комунікативних і організаторських здібностей (КОС-2) (за 

О.О. Рукавішніковим), методика діагностики рівня полікомунікативної емпатії 

І. Юсупова і методика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні (за 

М. Снайдером). Характеристика рівня сформованості командно-лідерського 

критерію лідерських якостей у студентів економічних університетів представлена 

табл. 2.8. та на рис. 2.6.  

Таблиця 2.8  

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за командно-лідерським критерієм на констатувальному  етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 
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Високий 23 13,77 26 14,86 

Середній 92 55,09 94 53,71 

Низький 52 31,14 55 31,43 

 

 

Рис. 2.6. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за командно-лідерським критерієм на констатувальному  етапі 

експерименту, у % 

 

Лідерські якості командно-лідерського критерію  сформовані на високому 

рівні у 23 (13,77%) студентів КГ  і 26 (14,86%) студентів ЕГ.  У 92 (55,09%) 

студентів з контрольної групи і 94 (53,71%) студентів з експериментальної групи 

лідерські якості командно-лідерського критерію сформовані на середньому рівні. 

52 (31,14%) студентів з контрольної групи і 55 (31,43%) студентів з 

експериментальної групи продемонстрували високий рівень прояву лідерських 

якостей командно-лідерського критерію.  

Отже, у більшості студентів лідерські якості за командно-лідерським 

критерієм сформовані на середньому рівні, у значно меншої  кількості – на 

середньому рівні, найменше студентів володіють вказаними лідерськими якості 

на високому рівні. Організовуючи роботу команди, опитані студенти не завжди 

обирають найефективніші форми роботи. Вони не мають чітко вираженої 

мотивації щодо досягнення успіху в професійній сфері та не завжди прагнуть до 
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самовдосконалення; лише почасти демонструють готовність брати на себе 

відповідальність за рішення й дії колективу; бувають не стримані емоційних 

проявах, не цілком опанували навички налагодження професійних 

взаємовідносин у колективі.  

Таблиця 2.9 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками командно-лідерського критерію на 

констатувальному етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Товариськість  

Високий  23 13,77 25 14,29 

Середній 91 54,49 95 54,29 

Низький  53 31,74 55 31,42 

Уміння переконувати 

Високий  25 14,97 26 14,86 

Середній 93 55,69 94 53,71 

Низький  49 29,34 55 31,43 

Емоційна привабливість 

Високий  27 16,17 28 16,00 

Середній 92 55,09 94 53,71 

Низький  48 28,74 53 30,29 

Спостережливість 

Високий  28 16,77 24 13,71 

Середній 90 53,89 96 54,86 

Низький  49 29,34 55 31,43 

Здатність налаштувати позитивну атмосферу в колективі 

Високий  20 11,98 27 15,43 
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Середній 95 56,89 93 53,14 

Низький  52 31,13 55 31,43 

Самоконтроль  

Високий  17 10,18 26 14,86 

Середній 95 56,89 94 53,71 

Низький  55 32,93 55 31,43 

 

У близько третини студентів економічних університетів показники 

командно-лідерського критерію сформовані на низькому рівні. Респонденти не 

прагнуть комунікувати з групою, воліючи проводити час наодинці з собою; у 

новому товаристві почуваються ніяково; зазнають труднощів у налагодженні 

контактів із людьми; жертвують власними думками й переконаннями під 

авторитетним тиском групи, болісно переживають образи; зрідка проявляють 

ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень. Емоційні прояви у вчинках 

оточення часом здаються респондентам незрозумілими і позбавленими сенсу. 

Вони віддають перевагу роботі на самоті, цінують людей за ділові якості та ясний 

розум. 

Для більшості опитаних характерний середній рівень прояву показників 

командно-лідерського критерію. Такі студенти прагнуть до контактів із людьми, 

відстоюють власну думку, однак потенціал їхніх здібностей не вирізняється 

високою стійкістю, тож необхідна подальша виховна робота з формування та 

розвитку вказаних якостей особистості. Вони схильні оцінювати людей за їхніми 

вчинками, а не довіряти своїм враженням. Респондентам властиві емоційні 

прояви, але здебільшого вони залишаються під самоконтролем. У спілкуванні  

учасники експерименту уважні, прагнуть зрозуміти більше, ніж сказано, але при 

зайвому впливі почуттів співбесідника втрачають терпіння.  

У найменшої кількості студентів економічних університетів сформований  

високий рівень показників командно-лідерського критерію. Вони органічно 

поводяться в новій обстановці, легко віднаходять друзів, прагнуть до розширення 

кола знайомих, люблять допомагати родичам і товаришам, комунікабельні, здатні 
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приймати рішення в складних і нестандартних ситуаціях. Це також свідчить про 

сформовану потребу в лідерській діяльності. Такі люди чутливі до потреб і 

проблем соціального оточення, великодушні, схильні багато чого вибачати. Їм 

подобається пізнавати людей і цікавитися їхнім майбутнім. В оцінці подій такі 

студенти більше довіряють своїм відчуттям та інтуїції, ніж аналітичним 

висновкам.  

На нашу думку, це можна пояснити тим, що студенти недостатнього 

усвідомлюють необхідність проявляти себе як організатора для успішного 

оволодіння професією, а також налагоджувати взаємодію в студентському 

середовищі, на виробничих практиках, на заняттях та позааудиторних заходах. 

Слід підкреслити, що при високих рівнях сформованості показників 

командно-лідерського критерію 10 (43,47%) студентів контрольної групи і 11 

(42,3%) студентів експериментальної групи демонструють високий рівень 

вираженості показників професійно-управлінського критерію. Студентів із 

середнім рівнем сформованості показників командно-лідерського критерію лише 

3 (3,26%) і 2 (2,13%). З цього можна зробити висновок, що за наявних здібностей 

до командно-лідерської діяльності студенти не мають можливості реалізувати 

свій лідерський потенціал на практиці. 

Що стосується студентів з низьким рівнем прояву професійно-управлінських 

якостей, то їхні показники вираженості лідерських якостей мінімальні. Цей 

результат, на наш погляд, засвідчує об’єктивність респондентів в оцінці своїх 

можливостей. 

Окремо слід звернути увагу на рівень самоконтролю у спілкуванні студентів 

економічних університетів.  Так, 17 (10,18%) студентів контрольної групи і 26 

(14,86%) студентів експериментальної групи мають високий рівень самоконтролю 

у спілкуванні. Вони легко змінюють роль, пластично діють у змінюваних ситуації, 

відчувають і здатні передбачити враження, яке справляють на оточення. 

Респонденти схильні до самоконтролю, уміють поводитися в соціумі, керують 

власними емоціями. Водночас у студентів ускладнена спонтанність 

самовираження, вони не люблять непрогнозованих ситуацій.  
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Для 87 (52,09%) студентів контрольної групи і 94 (53,71%) студентів мають 

середній рівень самоконтролю у спілкуванні. Респонденти з середнім рівнем 

комунікативного контролю щирі, але не стримані у своїх емоційних проявах, 

зважають у своїй поведінці на інших людей. 

55 (32,93%) студентів і 55 (31,43%) студентів відповідно проявляють низький 

рівень самоконтролю у спілкуванні. Вони не вважають за потрібне змінюватися 

залежно від ситуацій, здатні до щирого саморозкриття у спілкуванні. Але часто 

така щирість не знаходить розуміння оточення, що спричиняє розчарування та 

виникнення конфліктів чи агресії.  

Також ми поставили студентам два додаткових питання: «Як Ви вважаєте, чи 

знадобляться Вам лідерські якості після закінчення університету»? і «Чи хотілося 

б Вам бути організатором будь-яких заходів в університеті (інституті, факультеті, 

групі)»? 

На перше питання 95 (56,89%) студентів контрольної групи і 98 (56,00%) 

студентів експериментальної групи відповіли ствердно. Із них 63 (66,32%) і  65 

(66,33%) зазначили, що лідерські якості їм знадобляться «для роботи в галузі 

управління»; 18 (18,95%) і 16 (16,33%)  зауважили, що лідерські якості необхідні 

для того, щоб «впливати на інших і домагатися свого»; 9 (9,47%) і 10 (10,20%) 

опитаних зізналися, що їм не знадобляться якості для майбутньої професійної 

діяльності, 5 (5,26%) і 7 (7,14%) студентів заявили,  що їм «важко відповісти», не 

коментуючи свій вибір.  

На друге питання 71 (42,51%) і 74 (42,29%) студентів відповіли ствердно, 

причому 23 (13,77%) і 21 (12,00%) вказали, що часто виступають у ролі 

організаторів різних заходів. Інші студенти дали такі пояснення: 46 (64,79%) і 48 

(64,86%) – «Хочеться перевірити власні сили»; 38 (53,52%) і 37 (50,00%) – 

«Цікаво спробувати себе в новій ролі». 

Студенти, котрі дали негативну відповідь, а це 96 (57,49%) і 101 (57,71%) 

контрольної та експериментальної груп, зазначили: «Мені важко переконати 

людей що-небудь робити» – 55 (57,29%) і 52 (51,49%); «Не хочу брати на себе 

відповідальність» – 19 (19,79%) і 17 (16,83); «Мені це не цікаво» – 7 (7,29%) і 10 
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(9,90%); «Немає часу» – 5 (5,20%) і 11 (10,89%); «Це мені не потрібно, головне – 

навчання» – 5 (5,21%) і 7 (69,30%). Відповідь «не знаю» обрали 5 (5,21%) і 4 

(3,96%) опитаних.  

Тобто студенти економічних університетів вже брали на себе роль лідерів-

організаторів (за власним бажанням або за дорученням). Але з коментарів ми 

з’ясували, що не всі респонденти були успішні в організаторській діяльності, не 

всім вдавалося виявляти себе як лідера.  

Ми попросили учасників експерименту пояснити, чому їхні дії часто були 

(або бувають) неуспішними. У відповідь 67 (40,12%) студентів з контрольної 

групи і 70 (40,00%) студентів з експериментальної групи зазначили, що їм не 

вистачає наполегливості й терпіння в роботі з групою; 54 (32,33%) і 61 (34,86%) 

студентів, більшість з яких має середні показники  вираженості всіх компонентів 

лідерських якостей, констатували, що вони не досить активні і їм не вистачає 

ініціативності; 46 (27,54%) і 44 (25,14%) підкреслили відсутність сміливості 

проявити себе як лідера, вони відчувають сором, невпевненість і вважають себе не 

в праві «тиснути» на своїх товаришів і «вказувати іншим, що робити». 

Студенти економічних університетів, які володіють низькими показниками за 

всіма критеріями, ніколи не брали на себе роль лідера. Більшість із них (128 

(76,65%) з КГ і 133 (76,00%) з ЕГ) зізналася, що ні в школі, ні в університеті їм не 

доручали відповідальних завдань, і вони самі не намагалися проявити ініціативу і 

не прагнули брати активну участь у громадському житті класу, школи, а потім 

групи та вишу. 

Частина студентів, а саме 21 (12,57%) з КГ і 18 (10,29%) з ЕГ пояснили, що 

вони не могли самостійно, без сторонньої допомоги, впоратися з дорученнями, 

тим самим підводили своїх товаришів, тому їм переставали довіряти виконання 

відповідальних завдань. 

Отже, проаналізувавши результати констатувального експерименту, можемо 

зробити такі висновки. Студенти економічних університетів, маючи достатню 

теоретичну базу, досить невпевнені у собі, однак, часто сумніваються у власних 
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діях. Це свідчить про несформованість здатності проявляти особистісні якості для 

презентації себе як лідера.  

Недостатньо проявляється активність студентів. Вони лише час від часу 

беруть участь у житті колективу, вибірково демонструють інтерес до заходів, які 

проводяться в університеті, їхня захопленість новими ідеями невисока. Крім того, 

студенти мало зацікавлені розвитком свого лідерського потенціалу і не вважають 

його важливим компонентом професійної освіти. 

У студентів економічних університетів не повною мірою сформоване 

розуміння лідерських якостей як поєднання індивідуальних особливостей людини 

з явищем групової діяльності й проявом відносин, що виникають у процесі цієї 

діяльності. Основний набір лідерських якостей, на думку студентів, охоплює 

вміння переконувати, емоційну привабливість, упевненість у собі, ерудованість, 

рішучість і вміння налагодити позитивну атмосферу в колективі. 

Якостями, які потрібно коригувати у студентів, є небажання досягати 

перемог, учити (повчати, виховувати,  давати поради) інших, проявляти 

ініціативу, вступати в суперечку під час доведення власної думки, невміння 

приховувати свій настрій від оточення, швидко й покірно виконувати те, що 

вимагають викладачі чи батьки.  

Ми дійшли висновку, що багатьом респондентам не вистачає досвіду 

налагодження взаємодії з оточенням, вони не можуть орієнтуватися на 

особистість інших членів колективу. Деякі найбільш активні студенти бачать 

перед собою лише основну мету – виконання групового чи індивідуального 

завдання, ігноруючи при цьому інтереси, погляди, бажання й потреби кожної 

конкретної людини.  

Окремі студенти, вважаючи залякування і підвищення тону результативними 

методами впливу, намагалися змусити своїх товаришів брати участь у тих чи 

інших заходах, що є грубою помилкою. Примус не дає позитивних результатів. 

Студенти стикаються з протестом з боку своїх одногрупників, безініціативністю й 
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небажанням виконувати вимоги і, як результат, брати участь у запланованому 

заході. 

Учасники експерименту з низькими показниками вираженості лідерських 

якостей у спільній діяльності зі своїми товаришами часто трималися скуто, не 

виявляли активності, намагалися не вступати в тісне спілкування, часто їх не 

цікавила думка партнерів з виконання загального завдання. Вони інколи ділилися 

своїми ідеями і не завжди прагнули відстоювати власні погляди. На практичних 

заняттях і під час підготовки до різних позааудиторних заходів викладачі та 

куратори намагалися призначати цих студентів керівниками творчих груп, 

відповідальними за організацію заходу. Студенти з низькими показниками за 

всіма критеріями не могли виконати свої завдання. 

Студенти, які мають середні показники за результатами методик 

дослідження, здатні впоратися зі своїм завданням частково. Помічено, що 66 

(39,52%) опитаних з КГ і 70 (40,00%) з ЕГ не завжди можуть переконати своїх 

одногрупників у правильності власної точки зору, швидко погоджуються з 

думками інших; 43 (25,75%) і 40 (22,86%) опитаних зазнають труднощів у 

налагодженні позитивної атмосфери в колективі; 41 (24,55%) і 38 (21,74%) не 

завжди можуть активізувати групу й налаштувати колег на роботу, оскільки самі 

періодично пасивні; 75 (44,92%) і 77 (44,00%) досліджуваних часто не можуть 

довго й напружено працювати. 

Прикметно, що в групах без студентів з яскраво вираженими лідерськими 

якостями робота виконувалася мляво, студенти не демонстрували зацікавлення 

спільною діяльністю, результати виконання завдань були низькі. Робота в групах, 

до складу яких входили студенти-активісти, йшла краще, був помітний інтерес 

учасників до діяльності. Однак позитивні результати досягалися завдяки одній чи 

кільком особам. Більш успішні й активні студенти домінували над пасивними 

учасниками експерименту, заважали їм проявити себе.  
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Багато студентів-активістів пояснили, що їм легше виконати основну роботу 

самостійно, ніж «пояснювати, допомагати і виправляти». Розподіляючи завдання 

між членами своїх груп, лідери подеколи не цікавилися, чи подобається їм 

запропонована діяльність, зможуть вони виконати його самостійно чи потребують 

допомоги. 

Ми провели дослідження за анкетою для кураторів / викладачів економічних 

університетів для виявлення особливостей педагогічної виховної роботи 

викладачів / кураторів, шляхів та інтенсивності виявлення та розвитку лідерських 

якостей у студентів університету. Аналіз отриманих даних дозволяє констатувати, 

що 36 (60,00%) викладачів вважають, що виховна робота викладача / куратора в 

університеті зводиться до організації навчальної, наукової роботи групи й 

контролю за виконанням вимог адміністрації ЗВО (контроль успішності, 

відвідуваності й поведінки). 30 (50,00%) опитаних викладачів/кураторів 

спрямовують виховну роботу на розвиток особистісного й професійного 

потенціалу студента. 18 (30,00%) викладачів / кураторів допомагають студентам у 

розвитку талантів, особистісних якостей.  

Щоденно взаємодіють зі студентами в позанавчальний час лише 7 (11,67%) 

кураторів / викладачів, кілька разів на тиждень – 13 (21,67%), кілька разів на 

місяць – 22 (36,70%), якщо в цьому є потреба – 18 (30,00 %). Отже, куратори і 

викладачі не вважають виховну роботу зі студентами першочерговим завданням  

освітнього процесу.  

Більшість із опитаних, а саме 32 (53,33%), проводить виховні заходи, бо того 

вимагає адміністрація ЗВО; 16 (26,67%) – оскільки це передбачено обов’язками 

викладача / куратора; 8 (13,33%) – відчувають можливість та здатність розвивати 

особистісні й професійні навички, вміння, компетенції студентів; 4 (6,67%) – бо 

ініціативу в проведенні подібних заходів проявляють студенти. Отже, 

простежується низька ініціативність як викладачів, так і студентів у проведенні 

виховних заходів. Причину цього педагоги вбачають у нестачі вільного часу.  

Також чимало з них вважає, що студенти мають самостійно організовувати своє 

дозвілля. 
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37 (61,67%) викладачів / кураторів на невиконання студентами вимог 

реагують «каральними» заходами (низька оцінка, доповідна записка про 

порушення дисципліни тощо ); 11 (18,33%) шукають спільну мову зі студентами, 

з’ясовують причину їхньої поведінки; 10 (16,67%)  вдаються до самоаналізу 

педагогічного інструментарію та змінюють підхід / тактику / методику, а 2 

(3,33%)  взагалі не реагують на ситуацію. 

Більшість кураторів і викладачів, які взяли участь в анкетуванні, а це 65%, 

намагається вибудовувати свої взаємини зі студентами на принципах особистісно-

орієнтованої взаємодії (повага особистості молодої людини, урахування її 

інтересів, ідей, переконань і життєвої позиції), однак вони не завжди з різних 

причин можуть реалізувати ці принципи на практиці.  

Деякі педагоги зізналися, що інколи не розуміють студентів, їм «неясні 

мотиви їх поведінки», а також інтереси й погляди. Проте зазначимо, що більшість 

викладачів / кураторів усвідомлює необхідність упровадження особистісно-

орієнтованого підходу в освітній процес. Важливо й те, що готовність будувати ї 

взаємодію зі студентами на принципах партнерства і співпраці продемонстрували 

не тільки молоді, а й більш досвідчені колеги. Утім один із викладачів, котрий 

негативно відповів на питання про доцільність налагодження особистісно 

орієнтованої взаємодії зі студентами, стверджує: «Не завжди потрібно радитися зі 

студентами, запитувати їхню думку, бо існує ряд запланованих заходів, які слід 

проводити, незважаючи на небажання студентів брати в них участь». Усі 

учасники опитування – 60 (100%) – зазначили, що вони намагаються знайти 

спільну мову зі студентами в моменти непорозумінь.  

Для нашого дослідження показовим було те, що більшість педагогів, а саме 

44 (73,33%), не вважає себе друзями студентів: з ними не завжди можна 

поговорити, порадитися, звернутися з проханням про допомогу. Вони свідомо 

створюють психологічні бар’єри між собою і студентами, які заважають 
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порозумінню й довірі. Натомість встановлення дружніх стосунків зближує 

викладачів і студентів, роблять партнерами.  

Дружні взаємини зі студентами зовсім не означає виникнення панібратства, 

зниження статусу і втрату поваги до викладача, як вважають чимало з опитаних, 

навпаки  сприяють налагодженню взаємодії «на рівних», свідчать про готовність 

до встановлення зв’язків на принципах взаємної довіри, розуміння і допомоги.  

Згідно з результатами опитування, лише 16 (26,67%) викладачів і кураторів 

можуть назвати себе друзями своїх студентів, старшими товаришами, які готові 

допомогти в складній ситуації, дати життєву пораду. При цьому більша кількість 

осіб охарактеризували свої відносини зі студентами як недружні – 30 (50,00%). 9 

респондентів (15,00%) пояснили, що на заняттях у них встановлюється позитивна 

атмосфера, яка сприяє плідній діяльності, але доброзичливість і позитивний 

настрій педагога в аудиторії не передбачає «продовження відносин за її межами». 

Звернемося до розуміння кураторами / викладачами лідерських якостей. На 

думку 38 (63,33%) опитаних, лідерські якості – це важливий компонент особистої 

та професійної ефективності; 13 (21,67%) – ключовий набір компетенцій, умінь, 

навичок для сучасної людини; 9 (15,00%) – напрям для саморозвитку та 

самовдосконалення за межами освітнього процесу ЗВО. 

Більшість викладачів / кураторів 39 (65,00%) упевнена, що потрібно 

формувати й розвивати лідерські якості у студентів економічних університетів, 

позаяк це створює додаткові можливості для професійного й особистісного 

зростання; 15 (25,00%) – це вимога сучасного ринку праці; 6 (10,00%) – ні, це 

«додаткове» навчальне й виховне навантаження на студентів. Отже, викладачі / 

куратори університету впевнені в необхідності розвитку лідерських якостей у 

студентів. 

28 (46,67%) опитаних зазначили, що розвивати лідерські якості у студентів 

має професорсько-викладацький склад; 16 (26,66%) – спеціалізований 
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структурний відділ; 12 (20,00%) – куратори академічних груп; 4 (6,67%) – органи 

студентського самоврядування. 

Для підвищення ефективності виховної роботи університету 52 (86,67%) 

викладачів / кураторів респонденти пропонують запрошувати професіоналів та 

експертів з особистісного розвитку людини;  50 (83,33) – розробити і проводити 

тренінги та коуч-заходи; 41 (68,33%) – збільшити кількість позанавчальних 

заходів; 31 (51,67%) – запровадити заохочувальні елементи у форматі «нагорода 

за успіх»; 26 (43,33%) – налагодити співпрацю з громадськими організаціями і 

розширити повноваження органів студентського самоврядування; 19 (31,67%) – 

створити простір для особистісного та професійного розвитку. 

Спостереження за групами, в діяльності яких разом зі студентами брали 

участь і викладачі (куратори), засвідчили, що вплив педагога на студентів 

власним прикладом має ключове значення у пошуках шляхів прояву лідерських 

якостей студентів. Діяльні, небайдужі, професійно мотивовані викладачі 

намагалися «запалити» своєю енергією студентів, стимулювали їхню активність, 

заохочували найменші прояви ініціативності, рішучості. Педагоги, які належать 

до цієї категорії, намагалися комунікувати з ними на принципах партнерства і 

поваги. Було зазначено, що індиферентні студенти починали цікавитися 

діяльністю колективу, демонстрували значну відкритість у спілкуванні. 

Навпаки, пасивні куратори (викладачі) мало уваги звертають на стан справ у 

групах, позитивно не впливають на студентський колектив. Зазвичай молоді люди 

про таких говорять: «Ми нікому не потрібні, нам ніхто не допомагає, то й нам це 

все не треба». Педагоги, котрі прагнуть налагодити діяльність студентів з позиції 

влади, нерідко досягають своєї цілей, але в таких групах панує негативний 

психологічний клімат, мало лідерів прагне проявляти ініціативу, студенти без 

ентузіазму виконують дані їм доручення. 

Результати анкетування доводять, що більшість викладачів і кураторів хоче 

брати активну участь у житті студентів, розуміє важливість формування у них 
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лідерських якостей, але через ряд причин не може цілковито реалізувати свої 

наміри щодо цього.  

Таблиця 2.10  

Рівень сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів на констатувальному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 23 13,77 24 13,71 

Середній 87 52,10 91 52,00 

Низький 57 34,13 60 34,29 

 

 

Рис. 2.7. Рівень сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів на констатувальному етапі 

експерименту, у % 

 

Рівень сформованості лідерських якостей загалом у студентів економічних 

університетів визначався як середнє арифметичне рівня розвитку всіх показників 

критеріїв. Результати розрахунків представлено у табл. 3.10 і рис. 2.7. 
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Комплексний аналіз результатів діагностичного дослідження за визначеними 

критеріями дає можливість зробити висновки про те, що приблизно однакова 

кількість студентів контрольних і експериментальних груп виявили середній і 

низький рівень сформованості лідерських якостей, лише невелика частина 

студентів (23 (13,77%) з КГ і 24 (13,71%) з ЕГ) продемонструвала високий рівень 

сформованості лідерських якостей. З огляду на специфіку діяльності фахівців 

економічної сфери та функцій, які виконує лідер у групі, вважаємо за необхідне 

реалізувати педагогічні заходи щодо розвитку комунікативних якостей у 

студентів під час навчання у закладі вищої освіти. 

Проведений на всіх етапах діагностичного дослідження аналіз ступенів 

вираження виділених критеріїв сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів, зіставлення кількісних результатів діагностичного 

дослідження за кожним із трьох визначених компонентів сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів та якісний аналіз 

результатів діагностичного дослідження дали можливість визначити (див. 

таблицю 2.7), що 23 студенти (13,77%) контрольної групи і 24 студентів (13,71%) 

експериментальної групи мають високий рівень сформованості лідерських 

якостей. Для них характерні широке коло спілкування з друзями і знайомими, 

бажання завжди бути «серед людей», уміння швидко знайти спільну мову з 

новими людьми, різнобічний розвиток, володіння інформацією з різного роду 

питань, активна участь у громадському житті колективу, швидке поглинання 

новою ідеєю, наполегливість у спілкуванні з оточенням, доведення розпочатої 

справи до кінця, незважаючи на труднощі, стриманість почуттів та емоцій у 

критичних ситуаціях, здатність володіти собою, контролювати власні дії.  

Ці студенти самостійно пропонують свої ідеї, завжди чи часто беруть на себе 

ініціативу у виконанні якогось завдання, не чекаючи призначень куратора чи 

викладача. Вони здатні довго й напружено працювати, не відволікаючись на 

дрібниці. Цих студентів завжди цікавить і хвилює, що відбувається в колективі, 

вони звертають увагу на поведінку та взаємини членів групи. Студенти з високим 

рівнем сформованості лідерських якостей творчо підходять до виконання 
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завдання, завжди самостійно його виконують, звертаються за допомогою лише у 

виняткових випадках. Вони завжди пам’ятають про заплановані заходи, чітко 

планують свій час, усе виконують своєчасно, без затримок, можуть переконати у 

правильності своєї точки зору, знайти належні аргументи, швидко реагують на 

ситуацію і приймають рішення, не сумніваються в доцільності власних вчинків, 

здатні заручитися підтримкою колективу, правильно розуміти свій колектив, 

відразу відчувати зміни в його колективу, завжди можуть вивести групу зі стану 

конфлікту і відновити дружні стосунки між членами колективу.  

Нами встановлено, що 87 студентів (52,09%) контрольної групи і 91 студент 

(52,00%) експериментальної групи мають середній рівень сформованості 

лідерських якостей. Вони характеризуються наданням переваги у спілкуванні 

добре знайомим друзям, натомість неохоче комунікують з новими людьми, 

відчуваючи себе біля них незатишно; наявністю глибоких знань з окремих питань, 

періодичною активною участю в житті колективу, виявом інтересу до незначної 

кількості заходів завдяки їх відповідності особистим уподобанням, неможливістю 

завжди наполягати на своєму, частими поступками іншим людям, випадками 

відмови від виконання завдання через наявні труднощі, періодичною втратою 

контролю над власними емоціями та поведінкою.  

Такі студенти зрідка проявляють ініціативу, керуючись принципом «це мене 

не цікавить». Вони не завжди можуть довго і завзято працювати над однією 

справою, натомість відволікаються на більш цікаву для них, не закінчивши 

попередню, потребують частої зміни діяльності. Молодим людям притаманне 

вибіркове ставлення до подій колективного життя, їх хвилюють взаємини між 

окремими членами колективу.  

Студенти з середнім рівнем сформованості лідерських якостей не завжди 

можуть без сторонньої допомоги виконати якесь завдання. Їм не завжди вдається 

спланувати свій час, вони можуть забути про назначену зустріч чи виконати 

поставлене завдання. Студенти не завжди відстоюють свою точку зору, часто 

погоджуються з думками інших людей, зрідка приймають рішення, довго його 

обмірковують, зважуючи всі «за» і «проти», часто сумніваються в правильності 
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власних вчинків, не завжди покладаються на підтримку колективу, слабко 

орієнтуються в його настроях, інколи стають із ним єдиним цілим, налагодити 

сприятливу, дружню атмосферу. Майбутнім фахівцям варто працювати над 

такими здібностями, як здатність до активізації необхідної емоції іншої людини та 

здатність до зниження інтенсивності небажаної емоції іншої людини. 

У 57 студентів (34,21%) контрольної групи і 60 студентів (34,29%) 

експериментальної групи простежено низький рівень сформованості лідерських 

якостей. Вони мають вузьке коло спілкування, характеризуються відсутністю 

вміння знаходити спільну мову з новими людьми, наданням переваги 

усамітненню, вузьким світоглядом з різного роду питань, пасивністю, відмовою 

брати участь у позааудиторних заходах групи або наданням згоди на це лише на 

вимогу куратора чи викладачів, невмінням і небажанням проявляти 

наполегливість, швидкими поступками іншим людям, недоведенням справи до 

кінця у разі виникнення труднощів, неможливістю впоратися зі своїми емоціями, 

відсутністю контролю за власною поведінкою.  

Студенти безініціативні, навіть якщо їм подобається якесь завдання, що 

відповідає їхнім інтересам, вони не запропонують свою кандидатуру. Вони 

швидко емоційно й фізично виснажуються, часто відволікаються на сторонні 

справи. На означеному рівні респондентів не цікавить те, що трапляється в 

колективі, їм  не зрозумілі причини і наслідки певних подій, вони не помічають 

зміни в стосунках між членами колективу. Студенти з низьким рівнем 

сформованості лідерських якостей не здатні самостійно виконати будь-яке, навіть 

просте, завдання, а завжди потребують допомоги. Вони характеризуються 

невмінням організувати своє робоче місце, спланувати час, постійно забувають 

про призначені зустрічі, заходи, доручені завдання.  

Студенти швидко схиляються до думки інших людей, бояться приймати 

відповідальні рішення, занадто обережні у своїх діях, довго обмірковують свої 

вчинки, не вміють заручатися підтримкою людей, не відчувають їхній настрій, не 

можуть влитися в колектив і стати його частиною, не здатні налагодити 

позитивний психологічний клімат у колективі, не знають, як чинити в ситуації 



132 

групового конфлікту. Вони не звертають увагу на творчий підхід в інших людях, 

не готові до дій у нетипових ситуаціях, не знаходять у собі творчі здібності, не 

відходять від традицій і не бажають змін.  

Отже, ми з’ясували, що більшість студентів мають середні і низькі показники 

вираженості лідерських якостей. У перебігу експерименту простежено бажання 

викладачів і кураторів налагоджувати взаємини зі студентами на принципах 

особистісно орієнтованої взаємодії, виявлено позитивний вплив спільної 

діяльності педагогів і студентів на процес формування лідерських якостей. 

Результати констатувального експерименту доводять, що студенти 

економічних університетів мають недостатній рівень сформованості лідерських 

якостей. Тож слід наголосити на необхідності цілеспрямованого впровадження 

розроблених педагогічних умов у процес навчально-виховної роботи з 

професійної підготовки майбутніх економістів. 

Результати дослідження другого розділу представлено публікаціями 

автора 3; 6; 10; 11; 13; 16; 19. 
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Висновки до другого розділу  

 

1. На основі проведеного теоретичного аналізу проблеми формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів було розроблено зміст і 

програму експериментальної роботи, спрямованої на визначення рівня 

сформованості лідерських якостей студентів економічних університетів, 

структурування й упровадження педагогічних умов формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів та аналіз її ефективності. 

Ступінь сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів визначається за критеріями: особистісним (ерудованість, активність, 

рішучість, упевненість у собі); професійно-управлінським (наполегливість, 

ініціативність, працьовитість, самостійність, організованість, творчий підхід); 

командно-лідерським (товариськість, уміння переконувати, емоційна 

привабливість, спостережливість, самоконтроль, здатність налаштувати 

позитивну атмосферу в колективі). 

За результатами теоретичного аналізу виявлено три рівні сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів: високий, середній, 

низький. За визначеними параметрами розроблено змістові характеристики рівнів 

сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Відповідно до завдань підготовчого етапу експериментальної роботи 

сформульовано комплексну діагностичну методику визначення рівня 

сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів. До 

кожного з критеріїв підібрано відповідний діагностичний інструментарій, за 

допомогою якого зафіксовано зміни в рівні сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів, використано фрагменти діагностичних 

методик, оригінальні авторські напрацювання, саме програму спостереження, 

анкети для кураторів / викладачів університету та для студентів. 

Для проведення експериментальної роботи сформовано контрольну (167 

студента) й експериментальну (175 студента) групи.  
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Констатувальний етап експериментальної роботи передбачав визначення 

рівня сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів за 

допомогою розробленої на підготовчому етапі діагностичної методики та аналіз 

отриманих результатів. Діагностичне дослідження проводилося під час 

проведення аудиторних занять та позааудиторної роботи (навчально-дослідної та 

науково-дослідної, курських годин).  

2. Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

засвідчують, що студенти економічних університетів мають недостатній рівень 

сформованості лідерських якостей. Порівняння за визначеними критеріями рівня 

сформованості лідерських якостей дає можливість констатувати, що приблизно 

однакова кількість студентів контрольних і експериментальних груп виявили 

середній і низький рівні сформованості лідерських якостей у студентів 

економічних університетів, і лише студентів 23 (13,77%) студентів з контрольної 

групи і 24 (13,71%) студентів з експериментальної групи  продемонстрували 

високий рівень сформованості лідерських якостей.  

Це підтверджує необхідність цілеспрямованого формування лідерських 

якостей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери у 

ЗВО. Визначені рівні сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів є основою для програми формувального етапу експериментальної 

роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

3.1.  Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів 

 

Розвиток лідерських якостей студентів економічних університетів має стати 

частиною цілісного педагогічного процесу вишу й базуватися на особливих 

умовах, що забезпечують його ефективність.  

Умова в загальновживаному значенні тлумачиться як «необхідна обставина, 

яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь» [201, с. 457]. Серед умов, як правило, виокремлюють зовнішні і (або) 

внутрішні обставини, тобто те, від чого що-небудь залежить.  

У філософському розумінні умови являють собою зовнішні обставини, які 

сприяють виникненню певного явища, результату цілеспрямованої діяльності 

[190, с. 408]. У цьому контексті педагогічні умови – це одна зі сторін 

закономірності виховного, освітнього процесу [189, с. 393]. 

Позаяк у межах нашої розвідки слід розрити зміст поняття «педагогічні 

умови», то логічно говорити про обставини, пов’язані з організацією освітнього 

процесу у ЗВО, а саме пізнавальною, навчальною, науково-дослідницькою, 

виховною і соціалізаційною діяльністю студентів, спрямованою на формування в 

них професійних знань, умінь і навичок, розвиток їхньої світоглядної культури й 

фахової компетентності. 

Відрефлексовані авторитетні джерела дозволяють констатувати, що 

педагогічні умови  це зовнішні обставини, які забезпечують функціонування та 

розвиток процесу, що «вимагає певного упорядкування – організації» [9, с. 14]. 

Організацію Я. Я. Болюбаш розуміє як процес «досягнення визначеності в 
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зовнішніх і внутрішніх відносинах систем, необхідної для забезпечення стійкості 

систем у змінному середовищі проживання» [23, с. 52]. 

Як узагальнює К.Д. Демчук, педагогічні умови є одним із складників 

педагогічної системи, які становлять собою сукупність можливостей освітнього та 

матеріально-просторового середовища, «впливають на особистісний і 

процесуальний аспекти даної системи і забезпечують її ефективне 

функціонування і розвиток» [54, с. 9]. 

За слушним зауваженням Т. В. Піщуліної, педагогічні умови мають 

відповідати таким вимогам: корелюватися змістом майбутньої професійної 

діяльності студента та специфікою його навчання; містити об’єктивні можливості 

змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів, які сприяють успішному 

виконанню накреслених завдань; охоплювати зовнішні (соціально-економічні, 

соціально-культурні та ін.) і внутрішні (психолого-педагогічні, дидактичні тощо) 

умови, включати в себе мотиваційний, організаційний, змістовий, контрольно-

оцінний аспекти [161, с. 62]. 

Отже, педагогічні умови слід розглядати як особливості організації освітньо-

виховного процесу у ЗВО, що детермінують результати виховання, освіти й 

розвитку особистості студента, об’єктивно уможливлюють їх досягнення. 

Кілька рівнів педагогічних умов навчання і виховання студентства виділено 

С.В. Ратнер. Так, перший рівень – це особистісні характеристики студентів, які 

детермінують успішність перебігу освітньо-виховного процесу. Другий рівень 

являють собою безпосередні обставини реалізації процесу (освіти, виховання) – 

класичні педагогічні умови, а саме: 

 зміст та організація діяльності студентів; 

 міжособистісні стосунки, спілкування в групі; 

 взаємовідносини педагогів і студентів; 

 адаптація студентів до нового освітнього середовища; 

 взаємодія закладу освіти з навколишнім середовищем тощо [170, с. 38]. 

Дослідниця В.В. Павлова встановила, що саме другий рівень педагогічних 

умов є своєрідною проекцію компонентів і обставин виховного процесу на 
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суб’єктивний світ особистості. Інакше кажучи, педагогічною умовою може 

виступати суб’єктивне сприйняття студентом освітньої, виховної, науково-

дослідницької, громадської, мистецької чи якоїсь іншої діяльності, 

міжособистісних відносин, соціальних взаємодій та інших складників виховного 

процесу. При цьому визначальною є готовність молодої людини до виконання 

поставлених завдань, її внутрішня мотивація й система ціннісних орієнтацій [157, 

с. 43]. 

У контексті нашого дослідження педагогічні умови формування лідерських 

якостей студентів економічних університетів – це особливості організації 

освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти, покликані забезпечити 

накопичення ними нових знань про сутність лідерства, структурування 

лідерського світогляду, набуття досвіду лідерської взаємодії, які зумовлюють 

успішне лідерство в майбутньому. 

На основі аналізу наукової літератури, вивчення педагогічної практики, 

узагальнення досвіду педагогічної діяльності в економічних університетах для 

проведення експериментального дослідження ми розробили систему педагогічних 

умов, які сприяють підвищенню ефективності організації процесу формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. Розглянемо сутність 

кожної з умов і з’ясуємо їх роль у формуванні лідерських якостей студентів 

економічних університетів.  

Згодимося з думкою Г. К. Селевко про те, що від якості організації 

освітнього середовища закладу вищої освіти значною мірою залежить 

удосконалення всієї освітньої системи держави. Відтак ефективність освітнього 

середовища вишу залежить від педагогічних умов, реалізація яких забезпечується 

відкритістю освітнього процесу, органічним поєднанням зовнішнього і 

внутрішнього поточного коригування діяльності суб’єктів освітнього процесу та 

заохоченням його учасників до перспективного особистісного і професійного 

розвитку та результативності [180, с. 19]. 

Тому першою педагогічною умовою формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів є створення розвивального особистісно 
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орієнтованого освітнього середовища з урахуванням індивідуальних запитів 

студентів та специфіки професійної діяльності майбутнього фахівця. 

За слушним зауваженням І. Карабаєвої, «середовище – це оточення, 

сукупність природних, предметних та соціальних умов» [76] формування 

особистості з її світоглядом, ціннісною системою, універсальними й 

професійними компетентностями. Власне, це осердя соціальної і культурної 

самореалізації, спосіб життя, площина для накопичення, збереження й 

ретрансляції індивідуального й колективного досвіду тощо. Тобто, під поняттям 

«середовище» слід розуміти «все, що оточує людину» [76].  

Ряд відомих психологів, зокрема Д. Б.  Ельконін, наголошує на тому, що 

взаємодія з середовищем визначає динаміку розвитку індивіда, істотно впливає на 

формування якісно нових психічних утворень [60, с. 112]. У розвідках з 

психології середовище розглядається як умова, процес і результат творчого 

саморозвитку особистості. Педагоги ж акцентують на тому, що середовище 

виступає необхідною умовою для впорядкування життєдіяльності людини, 

вироблення ставлення до базових матеріальних і духовних цінностей, опанування 

досвіду і налагодження соціальних зв’язків, розвитку якостей і рис характеру 

тощо [76]. 

Поняття «освітнє» утворене від  «освіта», що означає «суспільно 

організований і нормований процес (і його результат) постійної передачі 

попередніми поколіннями наступним соціально значущого досвіду» [76], який  

забезпечує можливості для формування духовного обрису людини під впливом 

моральних і духовних цінностей, а також процес виховання, самовиховання, 

саморозвитку й удосконалення особистості впродовж її життя [76]. 

Узагальнюючи різноманітні підходи до визначення поняття «освітнє 

середовище навчального закладу», В. І. Лозова тлумачить його як «сукупність 

духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що забезпечують 

саморозвиток вільної та активної особистості, реалізацію творчого потенціалу» 

людини. Освітнє середовище, на думку автора, постає як функціональне і 

просторове об’єднання суб’єктів освіти, «між якими встановлюються тісні 
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різнопланові групові взаємозв'язки, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості» [108, 

с. 64]. 

У результаті досліджень В. А. Ясвін резюмує, що освітнє середовище є 

системою впливів та умов формування особистості відповідно до заданих взірців, 

а також осередком реалізації можливостей для її розвитку [214, с. 91].  

Всебічно розглянувши проблему освітнього середовища, В. О. Кривова 

визначає його змістовні характеристики внутрішніми завданнями закладу освіти. 

До них належать й інші критерії, серед яких авторка виокремлює змістові (рівень і 

якість культурного змісту), процесуальні (стиль спілкування, рівень активності), 

результативні (розвивальний ефект) [91, с. 8]. 

Освітнє середовище слід тлумачити як динамічне утворення, що є 

сукупністю його складників, системи управління освітою, умов та місця надання 

освітніх послуг, суб’єктів освіти тощо. Тому у цьому контексті поділяємо думку 

М. В. Братко, за якою освітнє середовище закладу вищої освіти  – «це 

багатосуб’єктне та багатопредметне системне утворення, що має можливості 

цілеспрямовано впливати на професійно-особистісний розвиток майбутнього 

фахівця, забезпечуючи його готовність до професійної діяльності та/або 

продовження освіти, успішного виконання соціальних ролей та самореалізації в 

процесі життєдіяльності» [28, с. 13]. Власне, це «комплекс умов-можливостей та 

ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, 

репутаційних) для освіти особистості, що склались цілеспрямовано в установі, яка 

виконує освітні функції щодо надання вищої фахової освіти, забезпечує 

можливості для загальнокультурного та особистісного розвитку суб’єктів 

освітнього процесу» [28, с. 13]. 

У структурі освітнього середовища закладу вищої освіти С. О. Сисоєва 

виокремлює такі компоненти: «Особистісний (суб’єкти освітнього процесу, 

зв’язки та взаємовідносини між ними), аксіологічно-смисловий (місія, візія, 

стратегія, цінності, традиції, церемонії, ритуали, символи, корпоративна 

культура), інформаційно-змістовий (основні та допоміжні освітні програми; 
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позааудиторні, соціальні проекти; нормативні документи, які регламентують 

освітню діяльність та взаємодію суб’єктів освітнього процесу), організаційно-

діяльнісний (форми, методи, способи, технології, стилі взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, способи комунікації, управлінські структури та механізми), 

просторово-предметний (матеріально-технічна інфраструктура, аудиторний фонд, 

комп’ютерний парк, бібліотечні ресурси, побутові умови, дизайн та обладнання 

приміщень)» [185, с. 19]. 

Вважаємо, що такий підхід до визначення феномена освітньо-виховного 

середовища дозволяє розглядати як «чинник впливу» на суб’єкта освітнього 

процесу у закладі вищої освіти будь-яку умову або ресурс освітнього середовища. 

Отже, піддаючи їх цілеспрямованим змінам, можна опосередковано впливати на 

всі компоненти освітнього процесу, зокрема й на  результат – випускника, 

спеціаліста в певній галузі. 

Погодимося з твердженням О. М. Москаленко про те, що освітнє середовище 

закладу вищої освіти є детермінантою розвитку, становлення особистості в період 

здобування нею фахової освіти. Однак зауважимо, що якісним можна вважати 

тільки освітнє середовище, здатне спроможне забезпечувати можливості для 

якнайповнішого задоволення освітніх потреб, духовного, морального, 

професійного зростання й саморозвитку суб’єкта освітнього процесу – студента. 

Слід згодитися з думкою, що «умови-можливості освітнього середовища мають 

стати ресурсом підвищення якості освіти, джерелом розвитку різних видів досвіду 

особистості» [134, с. 95]. 

Якісно здійснювати процес управління освітнім середовищем закладу вищої 

освіти можна за умови розуміння його домінантних функцій. Зважаючи на 

призначення ЗВО, традиційно прийнято говорити про превалювання освітньої 

функції. Проте нині слід наголосити на  поліаспектності її реалізації і зауважити, 

що в освітньому середовищі ключовими є освітньо-професійна, освітньо-

соціалізаційна, освітньо-культурна функція. 

Без сумніву, як зазначає О. С. Сердюк, цільове призначення вищої освіти в 

Україні – це надання широкого спектру знань, умінь, компетентностей, які 
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дозволять людині реалізуватися як  фахівцеві (так реалізується освітньо-

професійна функція). Утім вища освіта не обмежується тільки долученням 

людини до майбутньої спеціальності. «В ідеалі, людина з вищою освітою – це 

самодостатня духовно-моральна особистість, яка засвоїла складний тезаурус 

культури та культуротворчих навичок, необхідних людині для розвитку та 

самореалізації, та активно ними послуговується у всіх життєвих вимірах 

(освітньо-культурна функція)» [182, с. 63].  

Проте реалії сучасних українських закладів вищої освіти далекі від 

ідеальних. Полеміка про якість освіти загострила увагу на студентстві, яке не 

завжди відповідально ставиться до навчання, не мотивоване здобувати професійні 

знання і вміння, не впевнене у значенні вищої освіти як чинника розвитку 

різнобічної, соціально успішної особистості. Водночас слід погодитися з думкою 

науковців, які переконують, що навіть пасивна залученість молодої людини до 

освітнього процесу у закладі вищої освіти, її перебування в колі однолітків, що 

навчаються, спілкування з досвідченими викладачами сприяє продовженню 

процесів соціалізації та акультурації. Тому на освітньо-виховне середовище 

покладається ще одна функція – освітньо-соціалізаційна [269, 150]. 

Загальновизнано, що освітнє середовище має бути розвивальним. Під 

«розвивальним середовищем» Дж. Равен, котрий і впровадив у науку це поняття, 

розумів простір розвитку компетентності. За словами дослідника, «у такому 

середовищі люди мають можливість прагнути до цілей, які їх цікавлять, і у 

процесі їх досягнення розвивати свою компетентність» [173]. 

Розвиток – це посилення, уможливлення проявів певної якості, зміцнення, 

набуття зрілої, відповідної певному віку форми, окультурення, послугування 

всіма засобами для вдосконалення [24]. Відтак розвивальним є предметне, 

природне й соціальне середовище, яке динамізує природні життєві вияви людини, 

сприяє їх реалізації, становленню, вдосконаленню. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє нам виділити якості 

структурних компонентів розвивального освітнього середовища: 
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 гнучкість – здатність освітніх структур до динамічних змін відповідно до 

потреб особистості, соціального середовища, суспільства загалом; 

 безперервність – дотримання наступності у взаємодії її складників; 

 варіативність – уміння передбачати зміни відповідно до потреб соціуму, 

зокрема споживачів освітніх послуг; 

 інтегрованість – забезпечення виконання виховних завдань завдяки 

посиленню взаємозв’язків між структурами середовища; 

– відкритість – залучення до участі в управлінні всіх суб’єктів освіти, 

демократизація форм організації навчальної, виховної і  соціальної діяльності; 

– тенденції до спільної діяльнісної комунікації всіх суб’єктів освітнього 

процесу, «яке здійснюється на основі педагогічної підтримки» [17; 198]. 

Також  воно має забезпечити комплекс можливостей для саморозвитку 

суб’єктів навчального процесу. Такий комплекс, на думку В. Ясвіна, містить три 

структурні складники: 

– просторово-предметний (приміщення для занять); 

– соціальний (характер взаємодії суб’єктів навчальної діяльності); 

– психодидактичний (зміст і методи навчання, обумовлені метою і завданням 

навчального процесу) [214, с. 106]. 

Організацію освітнього розвивального середовища закладу вищої освіти 

Т. І. Туркот визначає як «забезпечення сукупності умов, пов’язаних з 

матеріально-технічним і програмно-методичним оснащенням навчально-

виховного процесу; створенням умов творчої комфортної взаємодії студентів між 

собою, з викладачами; використанням різних методів і засобів активізації 

діяльності, яка сприяє творчому розвитку особистості» тощо [204, с. 273]. 

У цьому аспекті схиляємося до слушної думки К. Левіна, який зазначив: 

«Перед сучасним закладом вищої освіти  стоїть завдання повноцінного розвитку 

особистості, який передбачає всебічне виявлення її потенціалу, здібностей, 

талантів; стимулювання саморозвитку, підвищення пізнавальної активності та 

позитивної мотивації навчання. Акцент педагогічної та психологічної науки 

переноситься на особистісний чинник, забезпечення особистісно значущого 
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навчання, виявлення та реалізацію здібностей людини. А тому на часі не лише 

перебудова методів і форм роботи, а й принципів, підходів до виховання і 

навчання студентів» [101, с. 193].  

Організація особистісно орієнтованого освітнього середовища, за 

А. Р. Хізрієвою, містить такі складники: налагодження доброзичливої атмосфери; 

орієнтація на більш підготовлених суб’єктів навчання; надання можливості 

студентам працювати з матеріалом різного рівня складності; урахування 

індивідуальних особливостей і досвіду студентів; спонукання до самостійності, 

вияву ініціативи, творчого потенціалу кожної молодої людини; толерантне 

ставлення до помилок, але неодмінне акцентування на шляхах їх усунення; опертя 

на здібності й предметні та проблемні орієнтації студентів [207, с. 16]. 

Особистісно орієнтоване освітнє середовище А. М. Старєва трактує як 

«складне системне утворення, що ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних відносинах 

демократичного характеру і виражається в орієнтації навчально-виховного 

процесу на розвиток кожної особистості як учасника цього процесу» [198].  

Особистісно орієнтований підхід розвивального освітнього  середовища до 

організації взаємодії «студент – викладач», «студентська група – викладач» 

включає в себе сукупність педагогічних технологій, спрямованих на досягнення 

ключової мети – формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів, а саме: 

– організацію спеціального навчання зі включенням студентів у сумісну з 

викладачами, кураторами та студентами-організаторами творчу діяльність; 

– налагодження особистісно орієнтованої взаємодії в системі «студент – 

викладач», «студентська група – викладач», яка ґрунтується на шанобливому 

ставленні до особистості кожного члена групи,  сприйнятті її цінностей, інтересів 

і т. ін.; 

– цілеспрямована й безперервна педагогічна підтримка лідерських проявів 

студентів. 
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Ми переконані, що особистісно зорієнтована технологія перебуває в 

безпосередньому зв’язку з особистістю куратора / викладача, вона залежить від 

його суб’єктних властивостей і якостей. Залежність технології від особистісних 

рис викладача робить її авторською. Орієнтований на особистість, він ураховує 

індивідуальність життєвої й освітньої ситуації кожного студента, а тому завжди 

сам розробляє й загальну стратегію, і тактичне рішення проблеми педагогічної 

взаємодії в системі «студент – викладач», «студентська група – викладач». При 

цьому перше, про що піклується куратор / викладач, – це створення в групі 

гуманного середовища спілкування й діяльності. 

Чільною засадою формування особистісно орієнтованого взаємодії між 

суб’єктами освітньо-виховного процесу ми вважаємо «реальність особистості 

викладача», який має поводитися відповідно до пережитих почуттів і станів, 

виявляти свої людські якості у взаємодії зі студентами. Наступна умова 

налагодження такої взаємодії – це прийняття викладачем студента таким, яким він 

є, і розуміння його почуттів, безумовне позитивне ставлення до нього. Також 

студенти завжди повинні мати можливість вступити в діалог з викладачем, обрати 

альтернативне рішення проблеми [195, с. 80]. 

Реалізацію позитивного впливу на студентів М. В. Сорока вбачає в здатності 

педагога бути максимально гнучким, у вмінні створювати позитивну установку на 

самовдосконалення, у прагнення до емпатії, у розвинених навичках надавати 

особистісну оцінку взаємодії зі студентами, у володінні стилем неформального 

спілкування з учнями та емоційній урівноваженості [195, с. 82].  

Відповідно до вказаних положень особистісно орієнтована взаємодія 

викладача з групою загалом та індивідуально з кожним студентом спрямована на 

виконання таких завдань: 

– становлення незалежної у своїх судженнях особистості, самостійної у 

рішеннях і вчинках; 

– прийняття особистості як вищої цінності суспільства; 
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– здійснення індивідуального підходу до кожного учня; 

– урахування різнорівневого характеру потреб кожної особистості; 

– цінування здібностей особистості; 

– зведення до мінімуму використання методів покарання, позаяк вони 

гальмують поступальний розвиток особистості. 

Оскільки викладачі й куратори студентських колективів займаються 

організаторською діяльністю в групах, їхня поведінка багато в чому стає 

прикладом для наслідування. Як стверджує К. Г. Михайльова, офіційні й 

неофіційні лідери груп часто копіюють свого наставника, зокрема його манеру 

спілкування, методи і способи налагодження взаємодії для досягнення мети тощо 

[128, с. 73].  

З позиції студента особистісно орієнтовану взаємодію О. О. Малихіна 

розглядає як планування й «управління цілеспрямованою організаторською 

діяльністю в загальному контексті його життєдіяльності – формування інтересів, 

життєвих планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу участі в організаторській 

діяльності, спрямованої на розвиток його творчого потенціалу» [114, с. 15-16], а 

також закріплення необхідних майбутньому лідерові організаторських умінь і 

навичок. Взаємодія в системі «студент – викладач», «група організаторів – 

викладач» стимулює самостійний вибір студентами шляхів і методів виконання 

поставленого завдання. Використаний нами підхід дозволяє переорієнтувати 

процес взаємодії викладача і студента на співпрацю, на діалог рівних партнерів, 

який дає можливість студентові самостійну ставити і розв’язувати завдання [114, 

с. 15-16]. 

Ми погоджуємося з думкою О. М. Ахметової, що взаємодія, побудована на 

визнанні цінності й самобутності особистості, повазі й розумінні, налаштовує 

викладача і студентів на діалогічне спілкування в процесі підготовки і проведення 

позааудиторних заходів [7, с. 48]. Без сумніву, всі групові та індивідуальні 

зустрічі мають передбачати  особливий рівень довіри між викладачем і 
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студентами як партнерами у спілкуванні, динамічний характер цього спілкування, 

відповідність педагогічного спілкування культурним нормам і високий ступінь 

взаємного задоволення в цьому спільному процесі.  

Відтак процес формування лідерських якостей студентів в університеті 

будується як система педагогічних ситуацій, спрямованих на розвиток таких 

характеристик, як упевненість у собі, занурення у справу як покликання, 

незалежність у міркуваннях, ініціативність та гнучкість, прогностичні здібності, 

високий рівень рефлексії, працьовитість, оригінальність мислення, відкритість 

новому досвіду, толерантність до ситуації невизначеності. Ці якості виробляються 

в процесі самостійного освоєння нового досвіду, аналізу практичної діяльності, 

прийняття рішень в умовах, наближених до професійних реалій, а також під час 

активної позанавчальної роботи.  

Перебуваючи на позиціях співробітництва та партнерства зі студентами, 

куратори чи викладачі залучають їх до організаторської діяльності, навчають, як 

стати лідерами. Створюючи сприятливі умови для самовдосконалення, вони 

стимулюють дослідницьку активність майбутніх фахівців, їхнє прагнення до 

самостійного творчого пошуку, до особистісного зростання, до розкриття і 

поглиблення лідерського потенціалу. Викладач, орієнтований на особистість 

кожного студента, формує такі якості лідера, як упевненість у своїх силах, 

самостійність, уміння довести власну точку зору, переконати опонента або 

скептика, здатність нести відповідальність за свої рішення і вчинки. І щоразу в 

спілкуванні зі студентом (студентами) він прагне встановити діалог рівних 

партнерів, оскільки саме діалог є важливим способом взаємодії суб'єктів 

спілкування й того середовища, в якому краще розкриваються індивідуальні 

можливості молодих людей [32]. 

У своїй роботі ми керувалися принципами особистісно орієнтованого 

підходу, обґрунтованого П. І. Бабочкіним. До них належать такі: 
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– принцип самоактуалізації. Важливо пробудити і підтримати прагнення 

кожного студента до прояву і розвитку його природних і соціально надбаних 

можливостей; 

– принцип індивідуальності. Він передбачає створення умов для формування 

неповторної особистості кожного студента і викладача. При цьому необхідно не 

тільки враховувати наявні індивідуальні особливості, але й усіляко сприяти їх 

подальшому розвитку;  

– принцип суб’єктивності. Завдання викладача полягає в допомозі студентові 

стати справжнім суб’єктом життєдіяльності в студентській групі, в університеті, 

сприяти формуванню і збагаченню його суб’єктивного досвіду;  

– принцип свободи вибору. Доцільно, щоб студенти жили, навчалися й 

виховувалися в умовах постійного вибору, мали можливість обирати мету, зміст, 

форми, шляхи, засоби організації освітньо-виховного процесу й життєдіяльності в 

групі та університеті;  

– принцип творчості й успіху. Завдяки творчості кожен студент має 

можливість виявити свої здібності, дізнатися про «сильні» сторони власної 

особистості;  

– принцип довіри і підтримки. Важливо збагатити арсенал педагогічної 

діяльності гуманістичними особистісно орієнтованими технологіями взаємодії 

викладачів зі студентами. Не зовнішній вплив, а внутрішня мотивація детермінує 

успіх становлення особистості [9]. 

Дослідниця Л. Р. Кайдалова виокремлює два самостійні, проте тісно 

взаємопов’язані між собою етапи реалізації комплексної система розвитку 

лідерських якостей у студентів. На першому відбувається виявлення студентів  з 

лідерськими якостями (здібностями). Він необхідний, «незважаючи на те, що в 

студентському середовищі традиційно природним шляхом виділяються соціально 

активні студенти, яким властиве зацікавлене ставлення до довколишнього світу, 

бажання впливати на процеси, що відбуваються, прагнення до позицій лідера.  

Потреба у виявленні лідерів зумовлена тим, що багато студентів початкових 
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курсів не відчувають свого лідерського потенціалу або не бачать форм його 

втілення» [73]. 

До того ж потенційні, але ще не самореалізовані лідери часто «шукають 

себе» в інших сферах, перетворюючись при цьому на «антилідерів». Потенційний 

студент-лідер зазвичай прагне реалізувати свій лідерський потенціал, і від 

педагогічного колективу залежить, чи буде цей потенціал спрямований у корисне 

русло.  

Виявлення студентів з лідерськими якостями має відбуватися з перших днів 

навчання, проводитися переважно нарівні академічних груп і здійснюватися, на 

думку Н. В. Кубарькової, педагогами-кураторами. Воно починається з адаптації 

студентів до умов навчання у ЗВО, їх соціалізації в групі та формування 

студентського колективу. Для цього слід залучати до різних видів діяльності 

(спортивної, творчої, організаційної, пізнавальної тощо), що урізноманітнює 

можливості виявлення лідерського потенціалу кожного [94]. 

Цілеспрямоване формування активу студентської групи сприяє визначенню 

шляхів розвитку лідерського потенціалу студентів. З огляду на це 

Н. В. Мараховська рекомендує кураторам брати участь у виборі офіційного активу 

групи першокурсників. Обговорюючи кандидатури на офіційні посади в групі, 

слід передусім керуватися морально-діловими якостями студентів. Практика 

засвідчує, що «зірки» перших днів функціонування студентської групи надалі 

можуть втратити лідерські позиції [117]. 

Важлива роль у процесі виявлення лідерів відіграє тестування. Автори ряду 

досліджень пропонують вміщувати тести питання, пов’язані з основними сферами 

життєдіяльності студентської групи – «навчальної, наукової, емоційно-

особистісної, організації дозвілля та побуту» [64]. На нашу думку, такі тести 

мають спрямовуватися на з’ясування мотивації, установок та інтересів студентів, 

розкриття комунікативних та організаторських здібностей тощо. 

Етап виявлення лідерів серед студентів є первинним. На другому етапі 

відбувається розвиток лідерських якостей, формуються навички організаційної 

діяльності та ефективного міжособистісного спілкування. Тут необхідно 
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спрямовувати творчу енергію лідерства на реалізацію важливих для суб’єктів та 

об’єктів освітнього середовища цілей. Водночас завдання навчання лідерів 

реалізуються в їх проектно-орієнтованій активності, яка має впливати на широке 

молодіжне середовище.  

Нам імпонує запропонована О. О. Нестулею система навчання лідерів у 

студентському середовищі, яка охоплює, з одного боку, підготовку до 

безпосередньої практичної діяльності у сфері управління, що пов’язано з 

розвитком аналітичних, комунікативних, організаторських здібностей. З іншого 

боку, необхідною є настанова на саморозвиток і самовдосконалення особистості, 

прищеплення їй звички до самоорганізації, самодисципліни, самоаналізу, 

самооцінки результатів діяльності. Цей компонент реалізується через організацію 

школи лідерського активу, проведення ділових ігор та заходів інших форм, які 

ініціюють адміністрація освітнього закладу, куратори, викладачі. Форми 

проведення школи лідерського активу є різноманітними: збори активу, тренінги 

для факультетського (університетського) активу, табори-семінари для лідерів 

тощо [138]. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми встановили, що 

професійна підготовка як інтегративна освітня діяльність припускає взаємодію 

двох сторін – суб’єкта й об’єкта освітнього «середовища» закладу вищої освіти. 

Воно формується і функціонує як своєрідний простір для втілення сучасних 

педагогічних ідей, форм і технологій. Технологічний арсенал особистісно 

орієнтованого підходу складають методи і прийоми, що відповідають таким 

вимогам: 

– комунікативна відкритість; 

– інноваційно-креативний характер; 

– сталість динаміки особистісного розвитку та вдосконалення; 

– створення і забезпечення для студента сталості сприятливого 

освітнього необхідного простору, свободи для прийняття самостійних рішень, 

творчості, вибору змісту і способів поведінки; 
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– постійний моніторинг та виконання, у разі потреби, коригувальних дій 

з боку викладачів / кураторів. 

Тому другою педагогічною умовою формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів визначаємо забезпечення цілеспрямованого 

розвитку лідерських якостей студентів шляхом використання інтерактивних 

форм і методів навчальної та позанавчальної взаємодії. 

Сучасні парадигми вищої освіти стимулюють пошук і впровадження 

інноваційних підходів до організації освітнього процесу, спонукають до апробації 

методів навчання, які створюють умови для моделювання майбутньої професійної 

діяльності, імітують ситуації комунікативної взаємодії. Результатом їх 

впровадження є формування і розвиток професійно важливих і особистісних 

характеристик студентства, частиною яких і становлять лідерські якості 

особистості.  

На думку Н. В. Артикуци, упровадження методів, в основі яких лежить 

інтерактивна модель навчання впливає на розвиток умінь роботи в групі, 

колективної взаємодії, відповідальності за її результат, «управління 

обговоренням, самостійності прийняття рішення, лідерських якостей» тощо [6, с. 

17]. 

Як відомо, поняття «інтерактивний» походить від англ. «interact» («inter» -  

«взаємний», «act» – «діяти») [46, с. 98]. У науковій і довідковій літературі 

знаходимо чимало різних тлумачень понять «інтерактивний» та «інтерактивні 

методи», зокрема й таке: «Інтерактивні методи навчання – це методи, в основі 

яких лежить спілкування» (Т. Ю. Вахрушева) [35, c. 67]. О. Л. Білова підкреслює, 

що «інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого 

здійснюється взаємодія викладача та студента» [70, c. 116]. 

Тим часом О.В. Кочубей, розглядаючи проблеми інтерактивного навчання, 

стверджує, що «це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності студентів, 

яка включає конкретні цілі, а саме створення комфортних умов навчання, за 

допомогою яких студент відчуває свою успішність, свою інтелектуальну 

спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання» [87, c. 83]. 
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Дослідниця Л. О. Черчата, осмислюючи проблему використання інтерактивних 

методів навчання в закладі вищої освіти, зазначає: «Інтерактивні методи навчання 

орієнтовані на більш широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, але й 

один з одним і на домінування активності студентів в процесі навчання». Вона 

також підкреслює, що роль викладача зводиться до управління діяльності учнів на 

досягнення цілей заняття. Викладач також розроблює план заняття (інтерактивні 

вправи і завдання) [210, c. 335].  

Як стверджує Д. Ф. Рупняк, інтерактивні методи навчання – процес спільної 

діяльності вчителя і учнів, атрибутами якого є: 

– перебування учасників в єдиному часопросторі, що уможливлює 

продуктивні міжособистісні контакти; 

– наявність спільної мети, очікуваного результату діяльності, який 

«задовольняє інтереси всіх і сприяє реалізації потреб кожного»; 

– налагодження системи планування, контролю, корекції і координації дій 

викладача і студентів; 

– розподіл спільної діяльності між учасниками освітнього й виховного 

процесу;  

– реалізація різних аспектів міжособистісних відносин в освітньому 

середовищі [176, c. 19]. 

Як переконує О. М. Сударик, педагогічна взаємодія з використанням 

інтерактивних методів навчання характеризується високим ступенем 

інтенсивності «спілкування її учасників, їхньої комунікації, спільною діяльністю, 

зміною і різноманітністю її видів, форм і прийомів, цілеспрямованою рефлексією» 

учасників над результатами своєї діяльності і взаємодії. Реалізація інтерактивних 

педагогічних методів спрямована «на зміну, удосконалення моделей поведінки і 

діяльності учасників педагогічного процесу» [200, с. 48]. 

Сутність інтерактивних методів визначається поняттям взаємодії, яку слід 

тлумачити як безпосередню міжособистісну комунікацію, у якій домінує 

здатність людини «приймати роль іншого», «уявляти, як її сприймає партнер по 

спілкуванню або група, і відповідно інтерпретувати ситуацію і конструювати 
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власні дії» [162, с. 187]. О. О. Факторович розглядає педагогічну взаємодію як 

обмін взаємозумовленою діяльністю між викладачем і студентами [206, c. 81]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що у своїй роботі  Ю.В. 

Бистрова виокремлює основні ознаки інтерактивної педагогічної взаємодії у 

закладі вищої освіти:  

– полілог у педагогічному процесі дає можливість почути голос 

кожного учасника педагогічної взаємодії; 

– діалог сприяє сприйняттю учасниками педагогічного процесу самих 

себе як рівних партнерів, суб’єктів взаємодії; 

– мисленнєва діяльність як сутнісна ознака інтерактивних методів 

полягає в організації інтенсивної розумової діяльності викладача та студентів. У 

інтерактивному навчанні викладач має організувати самостійну пізнавальну 

діяльність студентів; 

– смислотворчість є процесом усвідомленого створення (творіння, 

побудови) учнями і педагогом нових для себе значень, суті предметів і явищ 

оточуючої реальності в межах обговорюваної теми. Результатом смислотворчості 

є новий зміст педагогічного процесу; 

– свобода вибору виявляється у свідомому регулюванні й активізації 

поведінки, педагогічної взаємодії, які сприяють оптимальному розвитку, 

саморозвитку [20, c. 30]. 

На дві групи інтерактивні методи поділяє О. С. Домінський, де: 1) однією із 

сторін є викладач, 2) спілкування відбувається між студентами. До першої групи 

належать заняття із включеними дискусіями, «питання-відповідь»; до другої – 

дискусії, «мозковий штурм», групове вирішення конкретних ситуацій і т. д. [56, с. 

198].  

Методи інтерактивного навчання поділяються на два типи: групові та 

фронтальні. Перші визначають взаємодію учасників малих груп (від 2-х до 6-ти 

осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всієї групи. [71].  

Нині набуває поширення, як стверджує М. С. Ладижець, метод колективної 

групової діяльності – метод проектів, у процесі використання якого студенти 
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самостійно опановують знання, вміння й навички щодо планування й виконання 

практичних професійних завдань. У цьому разі маємо на увазі групові, творчі, 

коротко- або довгострокові проекти, участь у яких дозволяє студентам здобувати 

знання, застосовувати самостійно набутий досвід, проявляти індивідуальність, 

творчість, яскраві особистісні якості, створює сприятливі умови для активізації 

відповідальності, налагодження партнерських стосунків. За допомогою цього 

методу ефективно розвиваються вміння самостійно здобувати знання, аналізувати 

й синтезувати матеріал, «критично мислити та висловлювати власну думку; 

творчо підходити до вирішення завдань, проявляти ініціативність і 

наполегливість, толерантність, уміння працювати в команді» [99, с. 101]. 

Прикладом проектного завдання, залежно від змісту навчальної дисципліни, 

може стати розробка стратегії виховної роботи закладу вищої освіти, створення і 

графічне оформлення моделі сучасного фахівця, формулювання вимог до 

міжособистісного професійного спілкування, осмислення провідних тенденцій 

розвитку вищої професійної освіти, аналіз педагогічного досвіду, проведення 

підготовка ділової чи рольової гри тощо. 

Вважаємо за доцільне в контексті досліджуваної проблеми наголосити на 

специфіці методу рольової гри. Послугування ним дозволяє моделювати ситуації 

майбутньої фахової діяльності, розвивати професійно важливі якості, пробуючи 

себе у тій чи іншій ролі – керівника, виконавця, споживача послуги тощо. У 

рольовій грі розвиваються необхідні професійні вміння та навички, як-от 

налагодження групової взаємодії, ефективне управління групою, обговорення і 

прийняття рішень та інші прояви лідерських якостей.  

Успішність ігрової діяльності, як зазначає І. А. Курочкіна, залежить від 

попередньої підготовки студентів, «утворення потенційно рівних мікрогруп, 

розподілення ролей між учасниками ігрової взаємодії, наявності лідерів у кожній 

мікрогрупі, які створюють позитивний емоційний клімат, проявляють 

ініціативність, творчій підхід до виконання завдань, надають можливість усім 

членам мікрогрупи взяти участь у виконанні дій та обговоренні результатів 
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ігрового моделювання та їх презентації, беруть відповідальність за результати 

діяльності групи на себе» [97, с. 19]. 

Ми переконані, що залучення студентів до лідерських дій у спеціально 

організованих пізнавально-професійних ситуаціях є важливим методом  

активізації лідерського потенціалу особистості в освітньому процесі ЗВО. 

Ситуації мають бути спрямовані на активну взаємодію її учасників і вимагати 

проявів самостійності, відповідальності, комунікативних компетенцій тощо.  

Моделюванню ситуацій для отримання лідерського досвіду в освітньому 

процесі Б. Р. Головешко висуває ряд вимог: 

–  «проживання» пропонованих ситуацій у процесі здобуття освіти;  

– саморегуляція пізнавальних процесів на базі цих ситуацій;  

– безпосереднє використання опанованих у процесі освіти нових форм і 

механізмів лідерського досвіду;  

– життєформувальна орієнтація освіти [44, с. 92]. 

Слід визнати, що концептуальною основою процесу розвитку лідерських 

якостей у студентів стає дослідне навчання. Воно базується на припущенні, що 

вміння найбільш ефективно формуються в набутті досвіду з подальшим його 

осмисленням, теоретизуванням і перевіркою на практиці. 

На думку А. І. Куриці, найбільш сприятливим середовищем для розвитку 

лідерських якостей у студентів є позааудиторна робота в умовах ЗВО, оскільки 

вплив на особистість під час аудиторних занять незначний [96, с. 357]. 

Позааудиторну роботу О. В. Глузман тлумачить як діяльність студентів під 

керівництвом і контролем викладачів за межами обов’язкових аудиторних занять 

з метою розвитку і вдосконалення професійної компетентності, а також 

«самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти» [42, с. 86]. 

Позааудиторна робота сприяє формуванню лідерських якостей особистості 

завдяки професіоналізації всіх виховних впливів. За правильної її організації 

здобувають практичний досвід, можливості до самостійних дій, пошуку власного 

професійного стилю. 
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Важливим видом позааудиторної роботи є практична діяльність у ЗВО, 

особливо в дослідницьких лабораторіях. Студенти можуть брати участь у 

виконанні різних бізнес-проектів на замовлення факультету або клієнтів з інших 

установ та організацій. Не менш ефективною формою позааудиторної діяльності є 

практика. Спонсорські організації, викладацький склад, самі майбутні фахівці 

разом оцінюють якість виконаної роботи, достовірність практичних висновків, 

визначають бюджет дослідження і ринкову вартість його результатів. Це дозволяє 

студентам ставитися до практики не як до відпочинку від навчання, а як до 

серйозного й перспективного заняття [34, с. 70 ]. 

Продуктивність позааудиторної діяльності значною мірою досягається 

завдяки роботі в малих групах. Вона охоплює комплекс прийомів, що дозволяють 

мотивувати студентів до активної взаємодії, розвивати у них такі якості, як 

комунікабельність, уміння йти на компроміс, здатність орієнтуватися в ситуації, 

що постійно змінюється, співвідносити свої інтереси і можливості з інтересами і 

вимогами інших членів групи, а також із завданнями групи загалом. 

Позааудиторна групова робота розвиває почуття відповідальності, прихильності 

групі і взятим на себе зобов’язанням. Цьому істотно сприяє оцінка роботи групи 

загалом, що спонукає її до активної реакції на внески окремих членів в отримання 

кінцевого результату спільної діяльності. 

Згодимося з твердженням В. І. Лугового, що результативність групової 

роботи визначається наявністю таких організаційних елементів: 

 студенти самостійно визначають склад групи; 

 група самостійно встановлює об’єкт і предмет своєї роботи, а 

викладач розкриває тільки загальну вимогу щодо предмета дослідження;  

 викладач фіксує стадію звітності (термін подання списку групи, 

термін подання анотації групової роботи тощо); поточну роботу група організовує 

самостійно. Такий підхід дозволяє виробити в студентів орієнтацію на результат 

[109, с. 28]. 

Отже, на основі аналізу досліджень сучасних учених доходимо висновку, що 

нині посилюється значущість лідерських якостей особистості студента. 
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Пріоритетними для їх формування стають інтерактивні методи, спрямовані на 

інтерактивну взаємодію, розширення компетентності як у професійному, так і в 

комунікативному аспектах, на самостійний пошук інформації, презентацію 

продуктів своєї діяльності, на розвиток аналітичного й критичного мислення, 

ініціативи і творчості. 

Залучення студентів у діяльність, що сприяє формуванню їхньої активної 

життєвої позиції, становленню й розвитку лідерських якостей та управлінських 

здібностей оптимально реалізується в межах комплексної навчальної програми.  

За останні роки при підготовці фахівців різних галузей набули широкого 

використання тренінги.  

Тому третьою педагогічною умовою формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів визначаємо впровадження лідерської 

управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової програми.  

У дослідженні ми спираємося на тлумачення Школи лідерів як навчальної 

програми, розрахованої на певний строк проведення, метою якої є створення 

команди лідерів через навчання і спільну діяльність у тренінговій роботі. 

У своїй розвідці О. І. Калашніков наголошує, що сьогодні тренінг став 

груповою формою роботи з розвитку особистості і міждисциплінарним методом, 

який допомагає вченим-практикам ефективно реалізувати завдання, які 

стосуються розвитку комунікативних здібностей і навичок, управління 

емоційними станами, процесами пізнання, прийняття й удосконалення власної 

особистості тощо. Тренінг  «забезпечує ефективну взаємодію зі світом, тобто 

сприяє досягненню успіху в різних сферах діяльності» [74, с. 6]. 

Термін «тренінг» походить від англійської мови «training» і має низку 

значень – «навчання», «виховання», «тренування», «підготовка». В інтерпретації 

Комісії з трудових ресурсів Великобританії (Manpower Services Commission, 

MSC) тренінг  «це запланований заздалегідь процес, мета якого змінити 

взаємини, знання або поведінку учасників за допомогою навчального досвіду, він 

спрямований на розвиток навичок виконання певної діяльності або декількох 

видів діяльності» [105]. 
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Поняття «тренінг» М. М. Мартиненко  розглядає як «навчання технологіям 

дії на основі певної концепції реальності в інтерактивній формі» [119, с. 85]. 

Заслуговує на увагу дефініція, запропонована Я. В. Примаченко. Дослідник 

вважає тренінги навчальними іграми, які є «синтетичною антропотехнікою, що 

поєднує в собі навчальну й ігрову діяльність, яка здійснюється в умовах 

моделювання різних ігрових ситуацій...». Під антропотехнікою він розуміє 

компонент акмеологічної практики, спрямований на перетворення «природно 

даних людині здібностей» і вироблені на їх підґрунті професійної майстерності 

[166, с. 44]. Водночас Я .В. Примаченко вказує на програмно-цільову 

спрямованість тренінгу «як його орієнтованість, як систему навчання й підготовки 

професійних кадрів на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, 

характерної для конкретного виду професійної діяльності» [166, с. 45]. У цьому 

контексті тренінг лідерства може бути дієвим методом (технологією) підготовки 

майбутніх фахівців, способом моделювання професійних ситуацій. 

Зауважимо, що в науці є поняття «тренінг» і «тренінгове заняття», яке 

проводиться в межах навчальної діяльності (в школі, ЗВО), - «істотна модифікація 

тренінгової методології й процедур для того, щоб тренінг можна було 

використовувати: а) для всієї групи; б) як обов'язковий; в) як регулярні зустрічі не 

менше одного разу на тиждень; г) в ситуації досить низької (високої) 

психологічної безпеки, яка залежить від підготовки ведучого» [196]. 

На відміну від попередніх визначень, М. В. Сорока розглядає тренінг як 

«яскраве, емоційне насичене заняття, спрямоване на зміну, гармонізацію стилю 

спілкування особистості, набуття бажаних навичок і розв’язання протиріч, які 

виникають у взаємодії з іншими людьми або ж тих, що мають внутрішньо-

особистісний характер» [195, с. 103]. 

Необхідно навести також висновки Г. Я. Галімова з цієї проблематики. На її 

думку, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання тренінг – це: 

 нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність); 

 нові знання (інтенсивне засвоєння, можливість уточнення);  

 нові цінності, ідеали; 
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 нові вміння і навички (ефективна комунікація, самоконтроль, лідерство, 

плідна робота в команді, надання й отримання допомоги, аналіз ситуацій і 

прийняття рішень [39, с. 38]. 

Теоретичне осмислення поняття та практичне освоєння методики проведення 

дозволяє визнати тренінг чи не найбільш ефективною моделлю підготовки 

фахівців, яка активізує інтелектуальну, пізнавальну, емоційну, вольову, 

поведінкову, ціннісну сфери особистості. На нашу думку, тренінг лідерства має 

стати базовою моделлю розвитку особистості, в яку можуть включатися інші 

модулі-тренінги спеціального спрямування, наприклад, формування команди, 

особистісного зростання, креативності та ін. [79, с. 46]. 

Отже, нами розроблено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів під час 

навчання у ЗВО, як-от: 

 створення розвивального особистісно зорієнтованого освітнього 

середовища з урахуванням індивідуальних запитів студентів та специфіки 

професійної діяльності майбутнього фахівця; 

 забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських якостей студентів 

шляхом використання інтерактивних форм і методів навчальної та позанавчальної 

взаємодії; 

 впровадження лідерської управлінської парадигми Школи лідерів на базі 

тренінгової програми. 

 

3.2. Зміст, форми та методи реалізації педагогічних умов формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів 

 

Перевірка ефективності педагогічних умов формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів здійснювалася шляхом упровадження 

педагогічних умов у навчально-виховний процес підготовки фахівців у 

відповідних ЗВО з метою подальшої перевірки впливу на сформованість трьох 



159 

компонентів лідерських якостей студентів: особистісного, професійно-

управлінського і командно-лідерського критерію.  

Реалізація педагогічних умов відбувалась у таких організаційних формах 

педагогічного процесу: у межах досягнення певної педагогічної цілі проводилися 

проблемні й оглядові лекції, наступним кроком було закріплення отриманих знань 

і розвиток умінь шляхом проведення семінарів, консультацій, самостійної роботи, 

остаточне формування лідерських якостей здійснювалося під час проведення 

тренінгів у Школі лідерів.  

Реалізація педагогічних умов формування лідерських якостей у студентів 

економічних університетів відбувалась на засадах методологічних підходів, як-от: 

компетентнісний (спрямованість освітнього процесу у ЗВО на вдосконалення 

професійної компетентності майбутніх фахівців економічної сфери); системний 

(розгляд освітнього процесу у ЗВО як цілісності, що містить сукупність 

взаємопов’язаних компонентів); діяльнісний (особистість розвивається завдяки 

діяльності – навчальній, квазіпрофесійній тощо; відповідно до цього підходу 

необхідним є забезпечення високої активності студентів та суб’єкт-суб’єктної їх 

взаємодії з викладачами у процесі навчання); особистісно орієнтовний 

(забезпечення розвитку особистісного потенціалу, можливостей, здібностей, 

повага до кожного студента як самоцінної особистості, призначення якої – 

розвиватися впродовж усього життя). 

Відповідно до педагогічних цілей було сформовано зміст освітнього процесу 

економічних університетів на базі інноваційних інформаційний ресурсів і 

комунікативних технологій розвитку лідерських якостей студентів. На лекційних і 

практичний заняттях, під час самостійної роботи реалізовувались різноманітні 

інтерактивні методи навчання, спрямовані на розкриття можливостей студентів і 

розвиток у них лідерських якостей. Програма Школи лідера містить розробки 

тренінгових занять для студентів економічних університетів з метою 

вдосконалення лідерських здібностей її учасників. Формування успішних лідерів 

передбачає перенесення здобутих знань, умінь і навичок з тренінгових занять у 
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середовище повсякденного спілкування, взаємодії учасників освітнього процесу у 

ЗВО та подальшу професійну діяльність.  

Розглянемо реалізацію кожної з розроблених педагогічних умов більш 

докладно. 

Опишемо забезпечення першої педагогічної умови  створення 

розвивального особистісно зорієнтованого освітнього середовища з урахуванням 

індивідуальних запитів студентів та специфіки професійної діяльності 

майбутнього фахівця  на прикладі Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ).  

У Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), схваленій 19 травня 

2010 р., одним із найважливіших завдань у галузі модернізації системи вищої 

освіти залишається забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних 

вимог. Технології навчання та методи організації освітнього процесу 

університету, які ґрунтуються на принципі індивідуалізації навчання студента, 

дозволяють: 

 перетворити студента зі звичайного споживача інформації та змісту 

заздалегідь визначених викладачем матеріалів із конкретної навчальної 

дисципліни на працівника, робота якого спрямована на самостійне здобування 

знань, пізнання таємниць природи, суспільства й людини; 

 удосконалювати освітню діяльність студента, яка базується не на 

простому накопиченні знань, а на креативних методах пошуку істини за 

принципом «створи», що і буде спонукати студента до використання власного 

таланту і здібностей; 

 перетворити студента з пасивного слухача на лекціях, семінарських і 

інших видах навчальних занять на активного учасника дискусій, мозкових 

штурмів, диспутів, котрий виступає в ролі опонента, співдоповідача, арбітра 

колег-студентів; 
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 виховати студента-оратора, котрий аргументовано відстоює власні 

погляди, особисте ставлення до питань, що розглядаються на занятті. 

Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» – «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого 

успіху кожного заради процвітання України» – полягає в тому, щоб, 

забезпечивши розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів, 

науково-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх спільної освітньої, 

наукової, інноваційної та організаційної діяльності, підготувати визнаних теренах 

та за їх межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у сфері 

економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та 

інформаційних технологій. 

Ідеєю лідерства пройнята й візія Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», яка передбачає: 

– створення полілінгвального, підприємницького, інноваційного закладу 

вищої освіти лідерського типу; 

– налагодження атмосфери підтримки й розвитку лідерського потенціалу, 

творчих здібностей і талантів співробітників і студентів через їхню участь в 

органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій і практичній діяльності, 

програмах міжнародного співробітництва та мобільності; 

– формування корпоративної культури та сучасної системи управління, 

заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» реалізує свою місію й візію шляхом досягнення стратегічної мети – 

забезпечення конкурентоспроможності ЗВО на вітчизняному, європейському та 

світовому ринках освітніх послуг і праці. Вона конкретизується в завданнях: 

– забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та активного впливу 

на майбутнє українського суспільства й держави, заохочення до персонального 

лідерства, відповідальності та почуття обов’язку, ініціативності та 
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відповідальності за розвиток української освіти, науки й інших сфер своєї 

діяльності; 

– підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та послідовне 

культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, командна 

робота, інновації, результативність); 

– запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідерських якостей 

для студентів і науково-педагогічних працівників; 

– діагностика, аналіз, формування (за потребою) та розвиток лідерських 

якостей; 

– забезпечення розвитку навичок відповідно до європейських стандартів 

менеджменту якості: орієнтація на споживача; лідерство керівників; залучення 

співробітників; процесний підхід; системний підхід до менеджменту; прийняття 

рішень, заснованих на фактах; взаємовигідні відносини з партнерами; 

– формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, студент, колега, 

бізнес, громадськість); 

– поліпшення системи забезпечення якості діяльності університету. 

Якість вищої освіти вишу забезпечується за умов комплексного розв’язання 

проблеми якості освітніх послуг з урахуванням усіх факторів, які впливають на 

остаточний результат. Отже,  управління якістю діяльності  це стратегічне 

завдання Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Згідно з інформаційними документами Міжнародного форуму з акредитації 

IAF ID 9:2015 та IAF ID 10:2015, після опублікування нової версії стандарту ISO 

9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» організаціям, сертифікованим на 

відповідність чинній версії ISO 9001:2008, у 2017 р. Вищим навчальним закладом 

Укоопспілки «Полтавський університету економіки і торгівлі» здійснено перехід 

на вказаний міжнародний стандарт. Слід підкреслити, що Система управління 

якістю діяльності університету на базі стандарту ISO 9001:2015 – це база для 

формування лідерського потенціалу студентів економічних вишів.  
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Стандарт розкриває загальні положення про лідерство. Так, наголошено, що 

найвище керівництво має демонструвати своє лідерство: 

 беручи на себе відповідальність за результативність системи 

управління якістю; 

 забезпечуючи розроблення політики у сфері якості і цілей у сфері 

якості та їх узгодженість зі стратегічним напрямком і середовищем організації; 

 домагаючись інтегрування вимог системи управління якістю в бізнес-

процеси організації; 

 сприяючи використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого 

мислення; 

 забезпечуючи наявність ресурсів, потрібних для системи управління 

якістю; 

 інформуючи співробітників про важливість ефективного управління 

якістю та відповідності вимогам системи управління якістю; 

 дбаючи про досягнення системою управління якістю запланованих 

результатів; 

 задіюючи, скеровуючи та заохочуючи персонал із тим, щоб він робив 

внесок у результативність системи управління якістю; 

 досягаючи поліпшення якості освіти; 

 підтримуючи інших відповідних керівників для демонстрування 

їхнього лідерства в їхніх сферах відповідальності. 

На базі стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» 

26 квітня 2018 р. затверджено Місію Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та політику у сфері якості (ДПСЯ 

СТП – 9-5.2-12-54-18) (Див. Додаток 9). До головних процесів управління якістю 

віднесено виховання студентської молоді – формування системи поглядів, 

переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, світоглядної позиції та ціннісних 

орієнтирів, розвиток духовності особистості через комплекс відповідних заходів. 
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Суспільні відносини в галузі освіти, виховання, професійної підготовки 

майбутніх фахівців регулюють комплекс прав студентів в Україні. Зауважимо, що 

контроль за дотриманням прав і свобод студентів, представлення студентського 

колективу в державних і самоврядних органах, робота із запобігання конфліктних 

ситуацій забезпечують можливості для широкого вияву лідерських якостей 

молоді.  З огляду на це 2018 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з’явилася посада студентського 

омбудсмена, основними завданнями якого є: 

 сприяння реалізації єдиної державної політики, спрямованої на 

забезпечення права особи на здобуття якісної та доступної освіти; 

 здійснення заходів щодо додержання законодавства України про 

освіту; 

 вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу 

до здобуття освіти учасниками освітнього процесу університету; 

 забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів студентів 

університету; 

 представлення законних інтересів студентів перед керівництвом 

університету; 

 аналіз стану реалізації й забезпечення прав і свобод студентів в 

університеті; 

 здійснення громадського контролю за діяльністю університету та його 

структурних підрозділів у сфері забезпечення реалізації прав, свобод і законних 

інтересів студентів; 

 проведення превентивних заходів щодо запобігання порушення прав, 

свобод і законних інтересів студентів; 

 вжиття необхідних заходів у разі порушення прав, свобод і законних 

інтересів студентів через звернення до керівництва університету та його 

структурних підрозділів. 
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Формування лідерських якостей студентів економічних університетів 

відбувається через модернізацію та організацію навчально-методичного 

забезпечення, зокрема таких його складників, як: 

 участь провідних учених ЗВО в роботі науково-методичних комісій 

Міністерства освіти і науки України, що уможливлює організацію освітнього 

процесу згідно з галузевими стандартами, розробку нових навчальних планів, 

ознайомлення з досвідом інших ЗВО, особисте доручення до вдосконалення 

нормативних матеріалів; 

 активізація виховного процесу шляхом поліпшення навчально-

методичної роботи завдяки широкому використанню інтерактивних методів і 

технологій навчання; 

 підготовка необхідного наукового та навчально-методичного 

забезпечення роботи з формування лідерських якостей студентів з урахуванням 

системи управління якістю та інноваційних технологій навчання відповідно до 

нових навчальних планів; 

 вдосконалення навчально-методичної роботи, активна участь у 

кафедральних, міжкафедральних семінарах, регіональних, міжвузівських, 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях; 

 проведення семінарів з удосконалення методики формування 

лідерських якостей у студентів; 

 обмін педагогічним досвідом розвитку лідерських якостей студентів 

на майстер-класах; 

 створення та видання інтегрованих навчально-методичних посібників; 

 підготовка й видання підручників і навчальних посібників з грифом 

МОН України; 

 розробка інноваційного методичного забезпечення для самостійної 

роботи студентів. 
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Розвивальне особистісно орієнтоване освітнє середовище в межах 

університету утворюється завдяки відповідним формам навчання. 

У роботі зі студентами економічних університетів апробовані перелічені 

нижче форми. 

1. Особистісно орієнтовані лекції: 

– проблемно-моделювальні, коли на початку заняття викладач акцентує на 

загальній проблемі, яка виступає структуротворчою у процесі розгляду матеріалу. 

У кінці лекції студенти узагальнюють міні-проблеми теми; вислуховують 

рекомендації щодо їх розв’язання; стисло обговорюють запропоновані лектором 

питання та моделюють семінарське заняття з цієї ж теми. Мета такої лекції: 

активізація пізнавальної діяльності студентів; формування особистого 

проблемного бачення матеріалу та вмінь перспективного його моделювання на 

основі індивідуального досвіду кожного учасника навчального процесу; 

– лекція-практикум спирається на особистий досвід студентів, активізує їх 

увагу, посилює зв’язок теорії з практикою, підвищує значимість життєвого і 

професійного досвіду кожної особистості в майбутній діяльності. На її початку 

лектор орієнтує студентів на те, що кожне теоретичне положення повинно в ході 

лекції бути закріплено прикладом із життя студентів  або прикладом 

спостережень під час виробничих практик; 

– лекція з коментарями зорієнтована на письмове вираження особистої думки 

кожного студента по тексту лекції. Методика читання такої лекції полягає в тому, 

що на її початку лектор знайомить студентів з її типом проведення і 

особливостями. Конспект лекції в зошитах студентів ділиться на дві частини: 

більшу – для тез; меншу – для власних коментарів. Мета такої лекції: ініціювати 

особисту думку кожного студента з досліджуваних питань теми; 

– лекція-конференція – нетрадиційна форма проведення лекції, заснована на 

традиційних елементах конференції: основна доповідь викладача, короткі 

підготовлені студентами виступи та усне обговорення питань і проблем теми 
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всіма учасниками; підготовка відповідною комісією підсумкового документу 

(висновків, рекомендацій, порад щодо подальшого розгляду даної теми лекції-

конференції). Мета лекції-конференції: активізувати увагу студентів до вказаної 

теми, створити умови для самореалізації думок учасників навчального процесу. 

2. Особистісно орієнтовані форми проведення семінарських занять: 

− проблемно-дискусійний семінар, що передбачає обмін думок, полілог, 

диспут, дискусію за участю всіх студентів групи; 

− семінар перспективного стратегічного планування, що передбачає 

обговорення і формулювання студентами перспектив вирішення досліджуваної 

проблеми. 

3. Активні форми проведення практичних занять: 

− практикум, побудований на закріпленні теоретичного матеріалу на основі 

індивідуальних задач; 

− практичне заняття з елементами моделювання фрагментів управлінських 

ситуацій; 

− практичне заняття з розглядом і розв’язанням професійних ситуацій. 

4. Самостійні форми опрацювання матеріалу включали самопрезентації 

(«Мої успіхи в школі – мої успіхи в університеті – мої успіхи в майбутньому», 

«Ключові події в моєму житті», «Людина – приклад лідерства для мене», «Мій 

особистісний профіль»), доповіді («Уроки видатних підприємців»), творчі 

завдання («Ключові події в житті успішної людини», «Менеджмент чи 

лідерство?», «Навички делегування повноважень»); проекти («Лідер як джерело 

відповідальності», «Лідер як символ», «Нова парадигма лідерства»); есе («Щоб 

утвердитися самому, необхідно допомагати утверджуватися іншим», «Є люди, в 

яких від природи закладена здатність вести за собою інших», «Шлях до лідерства 

– це не індивідуальна стежка, а дорога, що існує тільки  в просторі 

взаємовідносин з іншими людьми», «Лідерство – мистецтво чи наука»); наукові 
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роботи («Сутність і значення управління», «Співвідношення управління і 

лідерства», «Феномен лідерства») та ін. 

Для досягнення необхідних результатів сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів заняття проводяться фоні позитивних 

настроїв та настанов, створювати який покликані ситуації успіху. За 

К. Р. Калашніковим, ситуація успіху – «це цілеспрямоване, організоване 

поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у 

діяльності як однієї окремо взятої особистості, так і колективу в цілому» [75, c. 

46]. 

Пропонуємо кілька прикладів ситуацій успіху, які сприяли зростанню 

статусу студентів у групі та позитивно впливали на їхній лідерський потенціал. 

На семінарі з менеджменту під час вивчення теми «Організаційна культура як 

дієвий інструмент управління підприємством» викладач запропонував творче 

завдання: «Уявіть себе керівником відділу підприємства.  Які б статутні норми Ви 

написали (чи зобразили у вигляді малюнка, схеми, аплікації тощо) на дверях 

кабінету?». При виконанні роботи враховувались ступінь орієнтації на 

особистість працівника та індивідуальність управлінця (конкретного студента). 

Представлені роботи, зокрема власні афоризми про організаційну культуру, 

фантастичні малюнки, схеми розвитку організаційної культури, успішно 

продемонстрували здібності й таланти студентів, дотепер ще не розкриті у 

процесі вивчення дисципліни. 

Викладач може запланувати ситуацію успіху, якщо добре знає можливості 

кожного студента в групі, або скористатись спонтанністю її виникнення у процесі 

спілкування зі студентами. За приклад візьмемо спонтанну ситуацію успіху під 

час вивчення на семінарському занятті з міжнародної економіки теми «Світовий 

ринок товарів і послуг». В експериментальній групі студентка О. запитала: «Чи 

можливо спрогнозувати місце України у світових міграційних процесах у 

майбутньому? Чим при цьому необхідно керуватись?». 
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Цікаве питання не залишилося поза увагою педагога і групи. Після 

викладацького інструктажу студенти отримали завдання у групах (на 15 хв.) 

спрогнозувати  місце України у світових міграційних процесах. У результаті 

з’явилися два оригінальні проекти, в яких утілилися знання студентів з 

економічних дисциплін та навички моделювання, були продемонстровані вміння 

системно мислити, критично аналізувати засвоєний фактаж.  

Ситуація успіху може постати і внаслідок використання на семінарах 

звернень викладача до студентської аудиторії із завданням сформулювати краще 

питання до відповіді чи доповіді студента.  Демократична атмосфера, яка панує на 

заняттях в експериментальних групах завдяки співробітництву між викладачем та 

студентами, уможливлює демонстрацію здібностей і талантів молоді.  

Для забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських якостей студентів 

шляхом використання інтерактивних форм і методів навчальної та 

позанавчальної взаємодії як другої педагогічної умови апробовано форми і методи 

роботи зі студентаеми, спрямованих на формування лідерських якостей, як-от: 

аудиторні заняття, науково-дослідна робота студентів, групові та індивідуальні 

консультації. 

Кожному викладачеві важливо якомога точніше визначити мету заняття й 

повідомити її студентам. Однак незмірно важливіше – мотивувати аудиторію на 

досягнення цієї мети, домогтися, щоб для кожного з присутніх вона стала 

особистісно значущою. Це складний процес, елементи якого доцільно реалізувати 

на практичних заняттях. Ю. Г. Кулюткін  зазначає, що важливим елементом таких 

занять стає критичне зіставлення цілей, поставлених викладачем, і цілей, 

особистісно значущих для студентів [95, с. 6]. 

Найбільш важливим в організації заняття є рефлексивний етап, що 

включається як на початку, так і наприкінці заняття і передбачає аналіз 

студентами своїх дій щодо досягнення мети, визначення недоліків, прогнозування 

подальшої роботи. На цьому етапі студенти набувають умінь самоаналізу і 

самоконтролю. 
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Наприкінці кожного заняття кожний студент аналізує свої відчуття за 

запропонованою схемою. 

Я прийшов на заняття: веселим, байдужим, зацікавленим, засмученим, 

оптимістично налаштованим. 

На занятті навчальний матеріал: цікавий, корисний, непотрібний. 

Заняття мені допомогло: отримати знання, розслабитися, проявити свої кращі 

якості, позбутися особистісних обмежень. 

На занятті я був: активний, пасивний, байдужий. 

Я пішов із заняття: веселим, втомленим, збудженим, роздратованим, 

натхненним. 

Від наступного заняття я чекаю: нових знань, яскравих вражень, спонукання 

до роботи над собою, очікування відсутні. 

Після постановки цілей викладач приступає до мотивації студентів, для яких 

і сама мета може мотивувати. На кожному занятті він доводить студентам 

значущість поставленої мети як для їхнього професійного, так і особистісного 

зростання. Наприклад, під час вивчення теми «Лідерство та керівництво» педагог 

акцентує на важливості формування індивідуальних лідерських якостей, вказує на 

мету вдосконалення якостей керівника, які сприяють розвитку особистості. 

Уміння планувати власну діяльність сприяють розвитку у студентів 

зібраності, цілеспрямованості і впевненості у власних силах. Саме планування 

передбачає визначення шляхів досягнення мети і розкриває лідерський потенціал. 

Одним з елементів керівництва заняттям є прийняття рішень. Прийняті рішення 

мають бути мобільними і нестандартними, перспективними і конкретними. Нині 

рішення найчастіше приймаються колективно, що сприяє практичному засвоєнню 

лідерських навичок.  

Наприклад, на занятті складається ситуація непідготовленості студентів до 

обговорення теми. Викладач передусім з’ясовує причину невиконання завдань, а 

потім пропонує студентам написати реферативний огляд, проаналізувати наявний 

досвід чи залучає їх до моделювання проблемних ситуацій і пошуків способів їх 

розв’язання. 
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Будь-яке практичне заняття найбільш ефективне за умови активного 

обговорення питань, що забезпечується методом «мозкового штурму», ділової 

гри. При цьому розвиваються такі лідерські якості, як цілеспрямованість, 

комунікабельність, уміння переконувати і доводити власну думку. Лекції, 

організовані в режимі діалогу, також дають кращий результат із досягнення 

поставлених завдань, ніж класичне озвучення фактажу конкретної теми 

навчальної дисципліни. 

Керівництво пізнавальною діяльністю студентів на занятті передбачає 

використання викладачем особистісно орієнтованого навчання, коли всі 

включаються в активне сумісне розмірковування. Така робота привчає студента 

мислити, аналізувати, відстоювати власну точку зору, і саме це сприяє 

формуванню лідерських якостей, необхідних у будь-якій діяльності, а особливо – 

в роботі з людьми. 

Контрольно-оцінювальний етап заняття допомагає у розв’язанні таких 

завдань: 

 визначення ефективності поставлених цілей; 

 перевірка логіки побудови плану; 

 виявлення недоліків; 

 надання своєчасної допомоги; 

 прогнозування розвитку. 

Особливо необхідно при постійному контролі й оцінюванні коригувати 

отримані результати. Детальне дослідження причин тієї чи іншої невдачі формує 

здатність сприймати критику і робити з неї висновки, схильність до самоаналізу – 

важливі якості лідера. Вищим досягненням контрольно-оцінювального етапу є 

зіставлення оцінок викладача і студентів, що сприяє закріпленню в останніх 

навичок самоконтролю. 

Під час визначення форм і методів формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів ми адаптували деякі різновиди особистісно 

орієнтованих освітніх технологій, спрямованих на різнобічний, гармонійний і 
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творчий розвиток студентів як суб’єктів діяльності. У дослідженні використані 

такі різновиди інтерактивних методів: 

 комунікативні (дискусійні): колективні дискусії «Лідер – це той, хто 

створює світ, а не реагує на нього», «Співвідношення управління й лідерства», 

«Як і кому делегувати повноваження», «Лідер – слуга?», «Цінності лідера» тощо; 

диспути: «Лідерство – це той самий менеджмент?», «Чоловічий і жіночий стилі 

лідерства»; 

 імітаційного моделювання (ігрові): ділові ігри «Я – лідер»,  «Риси 

лідера», «Я через рік», «Моя самодисципліна», «Актуальна проблема», сюжетно-

рольові ігри «Емоційно «заряджені» ситуації», «Телефон довіри», «Знайди вихід», 

«Мій стиль лідерства», «Створення позитивних міжособистісних стосунків у 

групі», «А я зроблю так…»  

 психологічні (самовизначальні): вправа – виконання психомалюнка 

«Образ лідера»;  

 рефлексивні: бачення себе як особистості, свого «Я» («Яким я є в 

міжособистісних взаєминах з оточенням (одногрупниками, викладачами) і яким 

би я хотів стати»); коментарі до афоризмів про лідерські якості особистості, 

можливості їх формування; вправа-протиставлення («До чого в професійній 

діяльності я буду ставитися байдуже?»); мозкові штурми («Чому і навіщо сьогодні 

необхідне лідерство?», «Які якості лідера мене захоплюють», «Мої якості лідера 

сьогодні і в майбутньому», «Три аргументи про необхідність емпатії»), сукупність 

методик на вияв лідерських якостей студентів;  

 інтегральні: реферати, доповіді та презентації на студентську науково-

практичну конференцію, присвячену дослідженню проблеми формування 

лідерських якостей особистості; виконання проектів на теми «Сучасний лідер», 

«Правильні і неправильні форми поведінки лідера», «Уміння цінувати час»  і 

представлення їх на занятті у формі мультимедійної презентації; 

«інтелектуальний аукціон», на якому умовно «продаються» і «купуються» 

лідерські якості.  
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Одним із постійних інтерактивних методів  навчання є проведення рольової 

гри. В університетських умовах створюється аналогічне виробничому  

середовище: працівники – менеджер – керівник організації – психолог. В їх ролі – 

студенти академічної групи (ролі обираються за  бажанням). Гра складається із 

двох етапів: першого – 10-хвилинного уривка професійної діяльності з 

можливими підготовленими виробничими ситуаціями та другого – його 

обговорення студентами (що сподобалось? що ні?) із самоаналізом менеджера; 

зауваженнями і пропозиціями керівника згідно з особистісною його організацією 

та порадами психолога. Їх проведення значно активізувало увагу студентів до 

проблем ефективного управління та зорієнтувало на лідерський підхід у 

майбутній професійній діяльності. 

Заходи лідерської управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової 

програми розраховані на три категорії слухачів: І – студенти, ІІ – науково-

педагогічні працівники, ІІІ – управлінський персонал. Програмою передбачена 

діагностика, аналіз, формування (за потребою) та розвиток лідерських якостей. 

Спікерами заходів можуть бути фахівці, котрі виявили готовність і бажання 

поділитися своїми авторськими напрацюваннями й педагогічним досвідом.   

Завдання Школи лідера: 

– сприяти зміні поглядів викладачів і кураторів груп на організацію 

спілкування зі студентами на принципах особистісно-орієнтованої взаємодії; 

– формувати і розвивати лідерські якості, які відсутні або недостатньо 

розвинені у студентів;  

– навчити студентів використовувати набуті навички особистісно-

орієнтованого взаємодії в організаторської діяльності;  

– забезпечити сприятливі умови для спільної творчості студентів і 

представників професорсько-викладацького складу. 

Для викладачів упродовж проведення формувального етапу експерименту 

відповідальними особами організовано майстер-класи «Системність як 
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властивість і спосіб існування навколишнього середовища. Системність і 

управління. Системність та лідерство», «Лідерство в управлінні», «Особистість у 

теорії і практиці постмодернізму», «Кризовий менеджмент в умовах ринкових 

відносин»; тренінги «Тренінгові технології у навчальній діяльності», «Розвиток 

креативного потенціалу особистості», «Управління конфліктом», «Стресовий 

менеджмент» і лекція «Розвиток людини в умовах глобальної трансформації 

міжнародних відносин». 

Як засвідчує тематика, комплекс перелічених заходів покликаний озброїти 

професорсько-викладацький склад вишу знаннями, необхідними для роботи зі 

студентами-лідерами, допомогти у створенні сприятливого психологічного 

клімату в студентському колективі, сприяти усвідомленню необхідності побудови 

педагогічної діяльності на принципах особистісно орієнтованої взаємодії зі 

студентами. 

Нами складена і реалізована програма модульної дисципліни «Основи 

лідерства. Особиста й професійна ефективність. Комплекс тренінгів з розвитку 

лідерських якостей у студентів економічних університетів», яка містить 

інтерактивні групові та індивідуальні завдання для отримання, розвитку та 

вдосконалення особистих лідерських якостей. 

Зміст обраної нами форми організації позанавчальної роботи полягає в 

створенні і реалізації педагогічної підтримки студентського лідерства, а також в 

опануванні різних методів спільної участі викладачів і студентів у діяльності 

Школи, у визначенні завдань власного розвитку, у налагодженні взаємовідносин у 

системі «студент – викладач», «студентська група – викладач», заснованих на 

рівноправній участі студентів і професорсько-викладацького складу в проекті й 

особистісно-орієнтованій взаємодії. 

Метою тренінгів є виявлення, формування, розвиток і вдосконалення 

лідерських якостей. Молоді потенційні лідери мають:  
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– розуміти: сутність фундаментальних трансформацій, які переживають 

сучасні організації та їхні лідери; основні причини невдач лідерів у світлі нової 

цивілізаційної парадигми; механізми створення лідером кола послідовників, 

спроможних діяти ефективно й продуктивно; шляхи налагодження найбільш 

взаємовигідного партнерства; вплив ментальної моделі на поведінку лідера та 

його взаємовідносини з навколишнім світом;  

– знати, як: лідерство залежить від людей і ситуацій; які основні відмінності 

лідерства й менеджменту; сучасні лідери застосовують традиційні методи 

керівництва; чим різняться стилі лідерства; характеризуються основні типи 

лідерства; як мотивувати людей; делегувати владні повноваження; 

використовувати засоби комунікації, щоб впливати на оточення; створювати 

монолітну команду; допомагати послідовникам максимально розкривати свій 

потенціал; основні цінності, пов’язані з культурою, орієнтованою на досягнення; 

– уміти: виявляти лідерський потенціал; визначати індивідуальні відмінності, 

що стосуються когнітивного стилю, та вдосконалювати власний стиль мислення, 

розвиваючи потенціал лідера; пояснювати дію «установки особистості» на 

поведінку послідовників; позбуватися категоричних форм мислення; відкривати 

свою свідомість новим ідеям і перспективам; застосовувати на практиці принципи 

відповідальності, служіння людям, ініціативності; використовувати ефективні 

методи виходу зі стресових, конфліктних ситуацій; підвищувати ефективність 

команди; організовувати навчання всередині організації; управляти власними 

емоціями й емоціями підлеглих. 

– володіти стійкими навичками: застосовувати ефективні методики 

відповідно до різних стилів лідерства; виявляти власні інструментальні і 

термінальні цінності; критично оцінювати й контролювати хід своїх думок; 

використовувати емоційний інтелект; проявляти емпатію; дотримуватися етичних 

норм. Реалізація комплексу тренінгів із розвитку лідерських якостей у студентів 
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економічних університетів на базі Школи лідера здійснюється відповідно до 

принципів: 

– добровільності участі студентів і членів професорсько-викладацького 

складу в роботі Школи; 

– розмаїття форм діяльності, їх привабливості і відповідності інтересам 

студентів; 

– актуальності обговорюваних питань і пропонованих завдань; 

– створення умов для вільного прояву студентами ініціативи, розкриття і 

застосування своїх талантів, вираження особистісної позиції і точки зору; 

 – активного залучення до спеціально організованої діяльності, спрямованої 

на формування і розвиток лідерських якостей; 

– надання можливості реалізації різних позицій (виконавець, організатор); 

– створення сприятливої дружньої атмосфери, позитивного мікроклімату, що 

налаштовує на вільне спілкування; 

– педагогічного аналізу динаміки розвитку лідерських якостей у студентів і 

ступеня позитивного впливу спільної діяльності викладачів і студентів. 

Урахування перелічених принципів дозволяє кожному студентові відчути 

себе неповторною особистістю, набути необхідні йому лідерські якості, які 

допоможуть у спілкуванні, співробітництві, саморозвитку тощо. 

Членами Школи лідера стали студенти з різним рівнем активності, 

сформованості лідерських якостей і схильності до організаторської діяльності, що 

впливало на інформаційний обсяг програми та структуру занять для її реалізації.  

Структура тренінгів з розвитку лідерських якостей у студентів економічних 

університетів: 

1. Знайомство. З’ясування очікувань учасників. Встановлення правил 

тренінгу. 

2. Чергування інформаційно-пізнавальних блоків із практичною роботою 

(груповою, командною, індивідуальною тощо). 
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3. Підбиття підсумків. 

4. Feedback / Рефлексія. 

Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів економічних 

університетів «Особиста й професійна ефективність» розподілені за такими 

модулями.  

Модуль 1. Організаційно-психологічні складові лідерського потенціалу 

студента. Модуль спрямований на створення атмосфери повної довіри, 

відкритості, невимушеного спілкування. Він містить вправи, що сприяють 

знайомству, створенню доброзичливої взаємодії та налаштуванню на 

конструктивну співпрацю і творче мислення. 

Модуль 2. Професійно-управлінські компоненти лідерства. Модуль 

забезпечує формування управлінських компетенцій з питань керівництва та 

професійної взаємодії, здатності адекватно реагувати на ситуації змін і криз, 

приймати стратегічні рішення. Сюди ввійшли тренінгові вправи для визначення 

типів, стилів управління й лідерства. У вправах запропоновано значний блок 

інформаційних матеріалів, спрямованих на розвиток когнітивної складової 

особистості лідера.  

Модуль 3. Особисті якості лідера. Модуль спрямований на формування в 

учасників тренінгу лідерського світогляду, визначення власного потенціалу й 

налаштування на постійний саморозвиток і самовдосконалення. Він містить 

тренінгові вправи для розвитку й удосконалення якостей лідера, комунікативних 

навичок та майстерності лідера, а також для формування й закріплення навичок 

стресостійкості, попередження й подолання конфліктних ситуацій, управління 

емоційною сферою особистості лідера. 

Модуль 4. Командно-організаційні показники лідерської парадигми. 

Матеріали модуля сприяють розвитку вмінь лідера формувати  команду та 

управляти нею, а також досягненню найвищого рівня лідерства – діяльності 

саморегульованих команд. У цьому блоці модуля підібрані тренінгові вправи для 



178 

розвитку командної діяльності, визначення командних ролей і згуртування та 

єдності команди. 

Розробляючи модуль 1 «Організаційні, психологічні передумови розвитку 

лідерського потенціалу студента», ми керуємося тим, що педагогічний виховний 

вплив на формування лідерських якостей у студентів економічних університетів – 

це складний процес виявлення, формування й подальшого розвитку особистісно-

психологічних, світоглядних та ціннісних складових особистості, покладених в 

основу особистісного професійного позиціонування.  

Логічним і виправданим є першочергове з’ясування основних понять 

«лідер», «лідерство», «лідерські якості» у тренінгу № 1 «Лідерство як життєва 

позиція успішної людини». У його перебігу з’ясовуються основні поняття, 

характеристики, ключові ознаки, особливості лідерства як якісно нової ціннісної 

особистісної та професійної парадигми. Усвідомлення фундаментальних 

категорій дозволяє учасникам чітко й послідовно виокремлювати прояви 

лідерства, розуміти сфери його функціонування й застосування. 

Соціальна, психологічна та ціннісна неоднорідність студентської аудиторії 

вимагає приділення значної уваги налагодженню комфортної навчальної та 

пізнавальної взаємодії студентів, зняттю психологічної напруги, сумнівів у 

власних силах, подоланню стереотипів. У ході виконання тренінгу № 2 «Я – 

зможу! Подолання психологічних бар’єрів, стереотипів, сумнівів» студентам 

належить переосмислити й переоцінити свої можливості, зрозуміти важливість і 

цінність пропонованого тренінгового курсу. 

Тренінг №3 має дати чітке уявлення про механізми, інструменти й засоби 

виявлення, формування та подальшого розвитку лідерських якостей. Теоретичні 

дослідження психологічних аспектів лідерства, ефективної економічної діяльності 

неможливі без покликань на реальні життєві приклади. Чужа історія зі всіма 

помилками та прорахунками, піднесеннями та злетами є прекрасною ілюстрацією 
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того, як звичайна людина завдяки власним силам, наполегливості та бажанню 

може досягти поставленої мети. 

Тренінг № 4 «Лідерство. Інтерактивний аналіз базових теорій» передбачає 

детальний аналіз наукових підходів до проблеми лідерства, диференціації й 

тлумачення лідерських якостей. Інтерактивність, інформативність та об’єктивна 

оцінка наукових напрацювань дозволить учасникам тренінгу усвідомити 

різноманітність, калейдоскопічність трактувань лідерства та виробити власне 

розуміння природи, сутності лідерства та лідерських якостей як важливих 

складових професійного й особистісного зростання. 

Слід констатувати, що з розвитком інформаційних технологій звичними 

революційними змінами в науково-технічній сфері ускладнюються не лише 

соціально-економічні відносини, а й підходи до управління процесами. 

Класичний менеджмент уже не в змозі задовольнити всі професійні виклики та 

запити. Лідерська парадигма управління є ефективною його альтернативою.  

Тренінг № 5 «Лідер та менеджер. У чому відмінність?» знайомить учасників 

з особливостями й сильними сторонами кожного підходу. Візуалізація 

порівняльних характеристик дозволяє створити цілісне уявлення про лідерство як 

управлінську парадигму, як якісно новий підхід до управлінських процесів.  

Учасники тренінгу при опануванні контенту модуля 2 мусять усвідомлювати, 

що нові економічні реалії висувають вимогу при призначенні або обранні людини 

на посаду враховувати не її родинні зв’язки і знайомства, а ділові риси, які 

цінуються у всьому світі. Ринкова система відсортовує якісний і неякісний 

продукт, і робота винагороджується за кінцевим результатом. Лідер як носій 

високого рівня ділових і людських якостей завжди реалізується в особистому й 

соціальному житті та в професії. 

Тренінги модуля 2 «Професійно-управлінські компоненти лідерства» більш 

складні, у них використовується значна кількість інформаційних джерел – від 

матеріалів монографій до журнальних статей останніх років видання. Усі 



180 

завдання мають інформаційно-розвивальну мету і спрямовані на вдосконалення 

таких складових характеру лідера, як когнітивна (пам’ять, думки, переконання) й 

поведінкова (набуття певних навичок, озброєння вміннями соціальної взаємодії, 

спроби вироблення власного стилю поведінки). 

Так, тренінг № 6 «Стилі лідерства. Як обрати свій?» орієнтує на засвоєння 

класичних управлінських теорій, які дозволять лідеру бути більш ефективним у 

технічному плані. Знання стилів лідерства, слабких і сильних сторін кожного з 

них, розуміння доцільності їх застосування стануть у нагоді молодому фахівцеві 

економіки.  

Тренінг № 7 «Стратегія й цілі. Раціональне планування» спрямований на 

опанування основних навичок вироблення власної стратегії, вміння 

встановлювати особисті й професійні цілі, завдання. Ці компетенції є невід’ємною 

складовою успішної людини, здатної планувати, раціонально розподіляти час, 

визначати пріоритети. 

Тренінг № 8 «Ціннісне лідерство» дозволяє втілити комплексний 

аналітичний підхід до визначення, порівняння ціннісних характеристик лідерства. 

Лідер має виступати в ролі генератора, ініціатора та реалізатора цінностей для 

послідовників. Інтерактивні форми аналізу ключових теорій лідерства 

допомагають створити цілісну картину ціннісного лідерства.  

Тренінг № 9 «Ефективна комунікація» знайомить учасників з основними 

техніками, особливостями взаємодії та обміну великими обсягами інформації між 

членами команди.  

Тренінги модуля 3 різні за складністю, а їх змістовне навантаження має на 

меті реалізацію основних компонентів сучасної парадигми освіти – аксіологічну 

складову, або оцінну, що вводить студента у світ загальноприйнятих цінностей, 

спонукає замислитися над власним лідерським потенціалом, порівняти рівень 

своїх досягнень з бажаною моделлю ідентичності, отже, скеровує на 

самовдосконалення, навчання впродовж усього життя. Матеріал цього модуля має 
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налаштувати особистість на усвідомлення того, що не всі лідери народилися з 

багажем лідерських якостей, чимало з них стали такими завдяки неперервній 

ретельній роботі над розвитком когнітивних і поведінкових складових свого 

характеру. 

Тренінг № 11. «Самопрезентація. Ефективне особистісне та професійне 

позиціонування» ставить за мету формувати у студентів позитивне 

світосприйняття; визначити сильні риси і слабкі риси власної особистості, 

навчитися оптимально презентувати себе в колективі; з’ясовувати шляхи 

поліпшення власних особистісних якостей; тренувати навички самопрезентації як 

ефективного позиціонування.  

Тренінг № 12 «Лідерські якості. Формування особистого переліку» вчить 

вирізняти лідерські якості з-поміж інших – соціальних, професійних та 

громадянських; усвідомлювати можливості розвитку вже наявних лідерських рис 

та набуття нових; визначати пріоритетні напрямки розвитку власного лідерського 

потенціалу; продукувати об’єктивне ставлення до себе, розуміти сильні і слабкі 

сторони власної особистості; прагнути до вдосконалення власних професійних та 

особистісних якостей. 

Тренінг № 13 «Стрес. Як протистояти стресовим викликам?» покликаний 

формувати в студентів оптимістичне світосприйняття; визначити головні чинники 

стресу для лідерів, навчитися активно протистояти стресам; з’ясовувати види 

службових і позаслужбових стрес-факторів; тренувати навички запобігання та 

протистояння стресовим ситуаціям у повсякденному житті, професійній 

діяльності. 

Тренінг містить завдання для саморозвитку та самовдосконалення. 

Розглянемо одне з них. «Французький мислитель Монтень якось зауважив: 

«Людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона 

оцінює те, що відбувається». Наведіть приклад із будь-яких доступних 

інформаційних джерел або з життєвого досвіду, коли відносини з персоналом 
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викликають у лідера стрес. Поміркуйте, як можна понизити силу стрес-фактора в 

розглянутій вами ситуації? Аргументуйте свою відповідь». 

Тренінг № 14 «Емоційне лідерство». Після його проходження учасники 

тренінгу демонструють стійкі уявлення про емоційне лідерство. Студенти 

отримують завдання для самоаналізу: «Співпереживання, ділова освіченість, 

запобігливість, натхнення, чуйність, активність і оптимізм, допомога в 

самовдосконаленні, сприяння змінам, урегулювання конфліктів, зміцнення 

особистих взаємовідносин, командна робота та співробітництво – все це соціальні 

навички лідера, які визначають його здатність управляти відносинами з людьми. 

Проаналізуйте, якою мірою кожним з елементів володієте ви. У прояві яких 

елементів вам ще потрібно самовдосконалюватися? Намагайтеся бути 

об’єктивними в самооцінці».  

 Тренінг № 15 «Імідж лідера. Візуалізація лідерської позиції» має на меті 

продукувати у студентів позитивне світосприйняття. Учасники мають навчитися 

розуміти сутність іміджу лідера; опанувати різноманітні техніки формування 

ефективного іміджу лідера; розрізняти типи іміджу та їх вплив на формування 

лідерських якостей; визначати й аналізувати основні компоненти іміджу лідера. 

Тренінг № 16 «Команда як продукт професійної та колективної еволюції» 

спрямований на осмислення феномена команди. Його учасники з’ясовують 

передумови виникнення команди; тлумачать особливості команди як соціальної 

організації; розглядають типологію й характеристики команд; визначають якості 

командного гравця; засвоюють принципи ефективної командної роботи.  

Тренінг № 17 «Як створити ефективну команду?» допомагає встановити 

етапи формування і стадії розвитку команди, а також зрозуміти причини 

труднощів при її організації.  

Тренінг № 18 «Функціональні ролі в команді», відповідно, дає уявлення про 

принципи, закономірності, способи розподілу функціональних ролей у команді, 
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пропонує наукові підходи до проблеми, зокрема, акцентує увагу на дослідженні 

М. Белбіна. 

Тренінг № 19 «Визначення командних цілей. Емоційно-мотиваційна складова 

командної роботи» уможливлює усвідомлення унікальних переваг командної 

роботи, породжує віру в командні та корпоративні ідеали, наголошує на  

ініціативності й практичності членів команди, ілюструє процес генерування ідей і 

несення відповідальності за їх реалізацію, пропонує ефективні методики 

постановки командних цілей.  

Тренінг № 20 «Ефективні внутрішні командні комунікації» дає уявлення про 

психологію командного спілкування, демонструє прийоми ефективних 

комунікацій, розглядає специфіку командних конфліктів, а також шляхи їх 

запобігання, способи виявлення, алгоритми розв’язання.  

Особливість модуля № 4«Лідерство. Інтерактивний аналіз базових теорій» 

полягає в наявності лише одного завдання для саморозвитку та 

самовдосконалення. Воно складне, вимагає значних зусиль з боку команди та 

передбачає: ініціювання і подальше утворення команди; визначення завдань, 

цілей і стратегії роботи команди; розподіл функціональних ролей; встановлення 

форм звітності про діяльність команди; налагодження механізмів аналізу та 

самоаналізу роботи команди. 

Проведено в ході тренінгів дискусії («Я з Вами не завжди погоджуюся», 

«Специфічні стресори  в діяльності керівника», «Чи варто лідеру витрачати час на 

розвиток емоційного інтелекту своєї команди?»), рольові ігри («Лідер чи 

підлеглий?», «Ситуація з життя», «Мій друг – лідер», «Емоції моїх щасливих 

моментів», «Мудрі кроки лідера», «Мої емоції»), ділові ігри («Лідер робить не 

так!», «Лідер як майстер комунікацій», «Перефразуй речення»), диспути («Гумор і 

народна мудрість – засоби полегшення налагодження комунікацій», «Лідер і 

стрес», «Невпевненість у собі – фактор стресу»), «мозкові штурми» 

(«Нетрадиційні методи розв’язання конфліктів у колективі», «Уміння слухати 
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важливе, бо…», «Позитивний стрес корисний, оскільки…», «IQ відкриває двері до 

лідерства, а ЕQ – до …», «Самовдосконалення особистості – це…»), організовано 

роботу в парах, трійках, малих групах, студентами розроблено проекти («Способи 

поведінки у ситуації», «Комунікація в умовах кризи», «Дарую Вам своє 

захоплення», «Харизматичне лідерство») та індивідуальне портфоліо – добірку 

досягнень студентів економічних університетів у різноманітних видах діяльності, 

узагальнення їхніх знань про лідерські якості особистості, презентація умінь та 

навичок організатора, набутих за весь період навчання в економічному 

університеті. 

Розглянемо методи проведення тренінгів з розвитку лідерських якостей у 

студентів економічних університетів «Особиста й професійна ефективність» 

більш детально. 

Метод інформування використовується для надання більш повної інформації 

з конкретної проблеми. Він розширює коло сприйняття світу й допомагає 

побачити явище в певній системі. Метод порівняння – один із найбільш 

розповсюджених у науково-методичній діяльності. Порівняння допомагає 

визначити подібності та відмінності. Метод дискусії використовується для 

обговорення проблеми, що викликає суперечливі точки зору. Дискусія 

відрізняється від будь-яких суперечок аргументованістю: опонент представляє 

свою позицію співрозмовнику, спираючись на конкретні факти. 

Приміром, дискусії «Я з Вами не завжди погоджуюся» проводилися як на 

заняттях Школи лідерства, так і студентами-організаторами у своїх групах 

спільно з куратором. Учасникам пропонувалося обґрунтувати свою думку щодо 

висловів знаменитих людей чи довести, що дії героя були спрямовані на 

досягнення певного результату. Для дискусії обиралася проблема, що відповідала 

інтересам даної групи студентів. Група ділилася на дві команди. Одна з команд 

виступала «за», інша – «проти». Командам давався час на підготовку. Потім 
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проводилися обговорення, учасники команд висловлювали власні думками, 

відстоювали точки зору з проблеми обговорення. 

Учасникам дискусії надавалися короткі відеоролики із записом різних 

ситуацій спілкування між старостою і студентами, викладачем і студентами тощо. 

Після перегляду студенти обговорювали поведінку героїв відеороликів, їхні 

помилки в поведінці, пропонували можливі шляхи розв’язання проблеми. Мета 

такої роботи – здобуття учасниками диспуту навичок особистісно-орієнтованої 

взаємодії, вміння слухати інших людей, приймати їх точку зору, враховувати їхні 

погляди, засвоєння основ міжособистісного спілкування, контролю над собою, 

розвиток здатності до співпраці, зміцнення впевненості в собі. 

У кінці кожного заняття ми просили студентів поділитися своєю думкою, 

висловити побажання і написати, які позитивні моменти вони винесли для себе. 

Наприклад, студентка Марина О. зауважила: «Мені подобаються такі заняття – 

цікаві завдання і можна висловити свою думку. Іноді, правда, всі починають 

говорити хором – нічого не розбереш. Хтось перебиває, не дає думку закінчити. 

Усі хочуть виговоритися. Але саме на таких заняттях ми вчимося не тільки 

говорити, а й слухати інших, вчимося терпіння, поваги до точки зору оточуючих». 

Метод рольової гри використовується для відтворення найбільш близької до 

реальності ситуації. Так, студентам пропонувалося взяти участь у розігруванні 

життєвих ситуацій, в яких їм потрібно поводитися як лідер або як підлеглий. 

Ситуація могла бути представлена з різних точок зору. Кожна з команд мала 

зіграти один із варіантів її розв’язання. Після представлення своєї версії всі 

учасники мали аналізувати колізію й обговорювати поведінку дійових осіб, 

робити відповідні висновки. 

Студентам пропонували ситуації, з якими вони можуть зіткнутися в 

повсякденному та професійному житті (спілкування зі старостою, куратором, 

викладачем, представником студентської ради і т. ін.). Сутність гри полягала у 

важливості не тільки результату, але і самого процесу «проживання», пов’язаного 
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з ігровими діями. Наприклад, розігруючи діалог підлеглого і керівника, учасники 

гри брали на себе їхні обов’язки, відтворювали стиль спілкування, манеру 

поведінки. У подібних рольових іграх учасники проявляли себе і свої погляди на 

те, яким має бути спілкування керівника і підлеглого – авторитарним, 

демократичним або ліберальним. 

Мета такої діяльності – закріплення навичок поведінки лідера в різних 

ситуаціях, удосконалення навичок прийняття рішення, поглиблення вміння 

працювати в команді, розвиток комунікативних здібностей, формування і 

розвиток творчого мислення, вироблення установки на практичне використання 

рольових ігор, виховання індивідуального стилю поведінки в процесі взаємин з 

людьми, подолання психологічного бар’єру під час перебирання на себе провідної 

ролі. 

Викладач, спостерігаючи за діями лідера і, за необхідності, коригуючи їх, 

також аналізував поведінку інших членів групи, їхні бажання або небажання 

беззастережно виконувати доручення, прагнення взяти участь в організації гри 

або пасивну, мовчазну згода на будь-який розвиток подій. 

Методом аналізу ми послуговувалися для реальної оцінки стану речей,  

ситуації взаємовпливу лідера й послідовників, для стимулювання глибокого 

усвідомлення учасниками взаємозумовленості мотивів своєї поведінки та 

поведінки членів групи. Метод експертної оцінки використовувався як процедура 

отримання оцінки проблеми на основі суджень спеціалістів-професіоналів. Метод 

застосовувався для отримання якісних оцінок, ранжування за заданими 

критеріями. 

Метод проектів (презентацій) засовувався як індивідуальна, так і групова 

форми роботи. Студент спільно з викладачем знаходив інформацію про способи 

поведінки в будь-яких ситуаціях, а потім виступав зі своїм проектом перед 

аудиторією. Після виступу проводилося обговорення проекту, його автори 

відповідали на питання. Завдяки послугуванню методом проектів створювалася 
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ситуація змагальності. Він дозволив поглибити такі якості лідера, як уміння 

виступати перед аудиторією, рішучість і впевненість у собі, навички 

самовладання, здатність переконувати, відстоювати свою точку зору тощо.  

Наводимо відповідь Світлани В.: «Мені страшно виступати перед людьми. 

Навіть на семінарах у своїй групі я соромлюся, боюся, що скажу щось не так. Я 

спочатку не хотіла брати участь у проектах, але потім погодилася. Я обрала тему 

«Лідер-дезорганізатор». Мені тема сподобалася. Цікава. Спочатку нервувала. 

Боялася, що питання будуть задавати, а коли почали питати, то я на все змогла 

відповісти. І цікаво стало відповідати. Майже всі члени нашої групи взяли участь 

у дискусії, яка почалася після мого виступу. Я думаю, що такі завдання дуже 

корисні, щоб вчитися не боятися говорити. Вони допомагають перебороти свій 

страх, стати більш рішучою. На семінарах не до всіх студентів черга доходить, і 

ми забуваємо, що це таке – виступати перед аудиторією, але ж нам потрібно 

вчитися свідкуватися з людьми». 

На перших заняттях Школи лідера багато учасників відмовлялося брати на 

себе ролі лідера, мотивуючи це тим, що вони «не вміють переконувати», «бояться, 

що не зможуть впоратися з дорученим завданням». Було помічено, що значна 

кількість студентів соромиться висловлювати свою точку зору, не приєднується 

до обговорень доти, доки до них не звернуться. Окремі з них не могли самостійно 

впоратися із завданням, їм доводилося вдаватися до допомоги викладачів та 

інших студентів. 

Керуючись принципом особистісно-орієнтованої взаємодії, ми прагнули до 

зближення зі студентами, звертали увагу на менш активних і нерішучих 

студентів; намагалися активізувати їхню діяльність, залучаючи до спільної 

роботи; заохочували прояви навіть незначної, слабкої ініціативи, наполегливості; 

звертали увагу всіх студентів на їх позитивні якості – спостережливість, 

самовладання тощо, а наприкінці формувального етапу експерименту відзначили 

позитивний результат такої діяльності. 
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Групові дискусії, конференції, на яких обговорювалися різні проекти 

студентів, дозволили членам Школи лідера почуватися більш розкуто, дали 

можливість висловити свою думку, відстоювати точку зору. Названі форми і 

методи спонукали студентів до активності, ініціативності, вимагали від них 

рішучості, наполегливості, цілеспрямованості. 

З метою рефлексії на завершальному етапі ми запропонували студентам 

підготувати й презентувати індивідуальне портфоліо – добірку досягнень 

студентів економічних університетів у різноманітних видах діяльності, 

узагальнення їхніх знань про лідерські якості особистості, презентація умінь та 

навичок організатора, набутих за весь період навчання у виші. Портфоліо мало 

бути оформлене у вигляді папки з добіркою різних творчих і проектних робіт 

студента (тексти доповідей, рефератів, мультимедійні презентації, фотографії, 

постери, відеозаписи тощо), що розкривали проблеми лідерської поведінки, 

сутності обраної професії та вимог до особистості фахівця, а також містити опис 

основних форм навчальної, наукової та творчої активності студента.  

Портфоліо виконувалося протягом усіх етапів діяльності Школи лідерів. 

Його складання допомогло студентам узагальнити й систематизувати знання 

щодо лідерського потенціалу людини загалом й у студентському віці зокрема. 

Студенти отримали можливість оцінили власні вміння та навички лідерської 

поведінки щодо соціальної групи, проаналізували наявні лідерські якості.  

Ми дійшли висновку, що значною перевагою охарактеризованих вище занять 

і вжитих заходів є те, що вони утворюють структурований змістовий простір і 

визначають процес і результати оцінки лідера студентами, гарантують визнання 

лідера його послідовниками, уможливлюють прогнозування своєї ефективність як 

актуального чи потенційного студентського лідера та планування розвитку 

лідерського потенціалу. 

Ще однією важливою перевагою є насиченість занять низкою творчих 

завдань і розвивальних вправ, які дозволяють студентам пережити ту чи іншу 
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педагогічну ситуацію, поставити себе на місце певної людини, проаналізувати 

мотиви і наслідки її поведінки та вчинків і зробити власні висновки щодо того, що 

значно підвищує зацікавленість студентів у заняттях і спонукає їх брати активну 

участь у заняттях, адже вони набувають неоціненного індивідуального досвіду 

гармонійних міжособистісних відносин. Сформовані компетентності  допоможуть 

майбутнім фахівцям економічної сфери уникати конфліктних ситуацій у 

повсякденному житті, сприятимуть більш частим проявам лідерських якостей. 

Таким чином, розглянуті нами педагогічні умови формування лідерських 

якостей студентів економічних університетів перебувають у нерозривній єдності. 

Вони являють собою систему, компоненти якої тісно взаємодіють у процесі 

досягнення бажаного результату.  Під час проведення формувального етапу 

експериментального дослідження в освітньому  процесі економічних 

університетів педагогічні умови реалізувались у формі лекцій, семінарів,  

практичних занять, тренінгів,  самостійної роботи та інтерактивних методів 

навчання.  

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження лідерських 

якостей у студентів економічних університетів 

 

Для перевірки ефективності впровадження педагогічних умов на 

формувальному етапі дослідження проведено контрольний етап експерименту. 

Згідно зі встановленими критеріями і показниками сформованості лідерських 

якостей студентів економічних університетів (див. підрозділ 2.1 дисертаційного 

дослідження), на основі методів і методик, які використовувалися на 

констатувальному етапі дослідження, виконано діагностичний зріз, що дозволив 

визначити рівні сформованості лідерських якостей у студентів контрольних  (КГ) 

і експериментальних груп (КГ). 

Було отримано такі результати (див. таблицю 3.1, рис. 3.2). 
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Таблиця 3.1 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за особистісними критерієм на контрольному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 25 14,97 48 27,43 

Середній 93 55,69 113 64,57 

Низький 49 29,34 14 8,00 

 

 

Рис. 3.2. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за особистісними критерієм на контрольному етапі 

експерименту, у % 

 

Аналіз результатів експериментальної роботи засвідчив більш суттєве 

зростання високого і середнього рівня сформованості лідерських якостей у 

студентів експериментальної групи. На відміну від результатів у контрольній 

групі, в експериментальній групі реалізація педагогічних умов призвела до 
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збільшення кількості студентів з високим рівнем сформованості лідерських 

якостей майже вдвічі. Також заслуговує на увагу суттєве зменшення кількості 

студентів з низьким рівнем сформованості лідерських якостей; в 

експериментальній групі, зокрема, кількість таких студентів зменшилася 

приблизно в 4 рази. Таким чином, реалізація педагогічних умов призвела до 

концентрації основної частки студентів у групі з високим і середнім рівнем 

сформованості лідерських якостей, залишивши лише 14 (8,00%) майбутніх 

фахівців економічної сфери в групі з низьким рівнем сформованості лідерських 

якостей. Натомість у контрольній групі студенти здебільшого зберігають середній 

93 (55,69%), а 49 (29,34%) – низький рівень сформованості якостей лідера. 

У межах дослідження особистісного компоненту вивчення рівнів 

сформованості лідерських якостей  дозволяє зробити висновок про наявність 

позитивної динаміки в експериментальній групі, а також про відсутність у 

контрольній групі суттєвої як позитивної, так і негативної динаміки.  

Проаналізуємо рівні сформованості показників лідерських якостей у 

студентів економічних університетів лідерських якостей за особистісним 

критерієм (табл. 3.2.).  

Таблиця 3.2. 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками особистісного критерію на контрольному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Ерудованість  

Високий  24 14,37 38 21,71 

Середній 95 56,89 109 62,29 

Низький  48 28,74 28 16,00 

Активність  
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Високий  25 14,97 59 33,71 

Середній 90 53,89 110 62,86 

Низький  52 31,14 6 3,43 

Рішучість  

Високий  26 15,57 42 24,00 

Середній 89 53,29 115 65,71 

Низький  52 31,14 18 10,29 

Упевненість у собі  

Високий  24 14,37 53 30,29 

Середній 95 56,89 117 66,86 

Низький  48 28,74 5 2,85 

 

Результати дослідження, представлені в таблиці 3.2, засвідчують, що 

реалізація педагогічних умов в експериментальній групі сприяла позитивній 

динаміці за всіма показниками. Найменше зростання спостерігаємо за показником 

ерудованості, найбільше – активності. Значна кількість випробуваних з 

контрольної групи, що мають низький рівень сформованості показників 

особистісного критерію, говорить про низьку ефективність традиційних методів 

навчання ЗВО у розвитку зазначених лідерських якостей.   

Результати оцінки рівня сформованості лідерських якостей за професійно-

управлінським критерієм у студентів економічних університетів на контрольному 

етапі експерименту наведено в табл. 3.3, рис. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за професійно-управлінським критерієм на контрольному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість % кількість осіб % 



193 

осіб 

Високий 33 19,76 68 38,86 

Середній 84 50,30 96 54,86 

Низький 50 29,94 11 6,28 

 

Рис. 3.3. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за професійно-управлінським критерієм на контрольному етапі 

експерименту, у % 

 

Отримані результати експерименту свідчать про зростання  сформованості 

лідерських якостей у студентів економічних університетів за професійно-

управлінським критерієм в обох групах. Але серед студентів експериментальної 

групи майже вдвічі більше респондентів з високим рівнем, а з низьким його 

рівнем – менше майже у 5 разів.  

Таблиця 3.4 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками професійно-управлінського критерію на 

контрольному етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 
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Наполегливість  

Високий  30 17,96 60 34,29 

Середній 83 49,70 98 56,00 

Низький  54 32,34 17 9,71 

Ініціативність  

Високий  26 15,57 64 36,57 

Середній 84 50,30 100 57,14 

Низький  57 34,13 11 6,29 

Працьовитість  

Високий  33 19,76 70 40,00 

Середній 87 52,10 96 54,86 

Низький  47 28,14 9 5,14 

Самостійність  

Високий  26 15,57 72 41,14 

Середній 84 50,30 96 54,86 

Низький  57 34,13 7 4,00 

Організованість 

Високий  29 17,37 74 42,29 

Середній 88 52,69 91 52,00 

Низький  50 29,94 10 5,71 

Творчий підхід  

Високий  24 14,37 67 38,29 

Середній 82 49,10 94 53,71 

Низький  61 36,53 14 8,00 

 

Реалізація вищезгаданих педагогічних умов, на відміну від традиційних 

методів, сприяла формуванню більш високого рівня лідерських якостей за всіма 

показниками у випробуваних  в експериментальній групі. Найбільше зросли 

показники самостійності і працьовитості.  
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Проаналізуємо рівень сформованості лідерських якостей за командно-

лідерським критерієм у студентів економічних університетів (табл. 3.5, рис. 3.4). 

Таблиця 3.5  

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за командно-лідерським критерієм на контрольному етапі 

експерименту (кількість осіб, %) 

Рівні  

 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 26 15,57 75 42,86 

Середній 93 55,69 89 50,86 

Низький 48 28,74 11 6,28 

 

Рис. 3.4. Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за командно-лідерським критерієм на контрольному  етапі 

експерименту, у % 

 

Дані таблиці щодо результатів експериментальної роботи з формування 

лідерських якостей  у рамках командно-лідерського компоненту свідчать про такі 

зміни в експериментальній групі: зменшення більше ніж у 4 рази кількості 

випробуваних з низьким рівнем сформованості; суттєве зростання кількості 
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випробуваних із високим рівнем сформованості. Натомість у контрольній групі 

динаміка в рівні сформованості лідерських якостей  практично відсутня. 

Таблиця 3.6 

Рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками командно-лідерського критерію на 

контрольному етапі експерименту (кількість осіб, %) 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група (КГ) 

167 студентів 

Експериментальна група (КГ) 

175 студентів 

кількість осіб % кількість осіб % 

Товариськість  

Високий  23 13,77 67 38,29 

Середній 94 56,29 96 54,86 

Низький  50 29,94 12 6,85 

Уміння переконувати 

Високий  29 16,57 68 38,86 

Середній 96 54,86 95 54,29 

Низький  42 28,57 12 6,85 

Емоційна привабливість 

Високий  28 16,77 71 40,57 

Середній 92 55,09 91 52,00 

Низький  47 28,14 13 7,43 

Спостережливість 

Високий  31 18,56 79 45,14 

Середній 87 52,11 88 50,29 

Низький  49 29,33 8 4,57 

Здатність налаштувати позитивну атмосферу в колективі 

Високий  20 11,98 80 45,71 

Середній 95 56,89 82 46,86 

Низький  52 31,13 13 7,43 
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Самоконтроль  

Високий  27 16,17 82 46,86 

Середній 96 57,49 82 46,86 

Низький  44 26,34 11 6,28 

 

Проведення аналізу результатів експериментальної роботи у частині 

діагностики показників  командно-лідерського компоненту засвідчило значне 

зростання в експериментальній групі кількості випробуваних із високим рівнем їх 

сформованості. Такі зміни відбулися за рахунок зменшення більше ніж у 4 рази 

кількості випробуваних із низьким рівнем сформованості зазначених показників. 

У контрольній групі динаміки в рівні лідерських якостей у студентів економічних 

університетів за показниками командно-лідерського критерію суттєво не 

простежується. 

Загальний рівень сформованості лідерських якостей у студентів економічних 

університетів визначався як середнє арифметичне рівня розвитку показників 

критеріїв сформованості лідерських якостей. Розрахунки рівня сформованості 

лідерських якостей у цілому в експериментальній і контрольній групах на 

контрольному етапі експерименту показано в таблиці 3.7, рис. 3.5. 

Таблиця 3.7  

Рівень сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів на контрольному етапі експерименту 

(кількість осіб, %) 

Рівні  

Контрольна група (КГ) Експериментальна група (ЕГ) 

167 студентів 175 студентів 

кількість 

осіб 
% кількість осіб % 

Високий 28 16,68 67 38,29 

Середній 90 53,89 90 51,43 

Низький 49 29,43 18 10,28 

 



198 

 

Рис. 3.5. Рівень сформованості лідерських якостей у 

студентів економічних університетів на контрольному етапі експерименту,  

у % 

Аналіз отриманих результатів дав нам змогу дійти висновку, що в 

контрольній групі лідерській якості особистості не набули відчутного розвитку і 

поглиблення. Переважають середній і низький рівні сформованості лідерських 

якостей. Студенти контрольної групи вважають лідерські якості важливим 

структурним особистісним компонентом, однією з умов успішного професійного 

розвитку, але не бачать у собі здібностей для їх розвитку або можливостей 

освітнього середовища для їх реалізації.  

Виявлення у студентів експериментальної групи позитивної динаміки 

сформованості лідерських якостей за професійно-управлінським критерієм  

свідчить про наявність у них яскраво виражених умінь ставити цілі і визначати 

шляхи їх досягнення у сфері внутрішньогрупових відносин. Студенти 

експериментальної групи усвідомили важливість доведення розпочатої справи до 

кінця, стали здатні довго і цілеспрямовано працювати над однією справою, менше 

відволікалися на другорядні завдання, вчасно виконували поставлені завдання. 

Крім того, інтенсифікувалася ініціативність студентів: вони генерували нові ідеї, 

пропонували власну кандидатуру для їх утілення. І, що край важливо, зросла їхня 
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віра у власні сили – студенти були готові зустріти ситуації невизначеності, 

нестандартно підійти до їх розв’язання, потребували змін для саморозвитку.  

Як свідчать відповіді студентів експериментальної групи, значно зросли 

показники командно-лідерського критерію формування лідерських якостей 

студентів, а саме здатність будувати ефективні ділові та емоційні взаємини, 

реалізувати власний лідерський потенціал і потенціал інших членів колективу. 

Розширилося коло спілкування у зв’язку з удосконаленням уміння знаходити 

спільну мову з новими людьми, бажанням проявити себе серед оточення. 

Респондентів стали цікавити діяльність і поведінка інших членів колективу, їхні 

взаємовідносини, стан справ у колективі. Відтепер студенти бажали відстоювати і 

доводити власну точку зору за допомогою вагомих аргументів, але при цьому 

зберігаючи дружню атмосферу і попереджувати можливі конфлікти.  

Однак слід зазначити, що показники особистісного критерію лідерських 

якостей, порівняно з професійно-управлінським і командно-лідерським 

компонентами, набули незначного зростання. Це обумовлено тим, що в перебігу 

формувального експерименту не всі студенти мали можливість реалізувати свої 

лідерські якості і мобілізувати індивідуальний потенціал в освітньому середовищі 

вишу. Крім того, важливим елементом особистісного критерію лідерських 

якостей є широта світогляду, різнобічність знань, однак деякі студенти не 

приділяли достатньо часу для підвищення власної ерудованості. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих на констатувальному та 

контрольному етапах експериментальної роботи, засвідчує те, що показники 

високого та середнього рівнів сформованості лідерських якостей студентів 

експериментальної групи мають більш високий ступінь вираження, ніж у 

студентів контрольної групи, після застосування обраних нами педагогічних 

технологій і забезпечення педагогічних умов формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів. Вони дають можливість прогнозувати свою 

ефективність як актуального чи потенційного студентського лідера та планувати 

розвиток власного лідерського потенціалу. 
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Це доводить ефективність обраних нами педагогічних технологій та свідчить 

про вироблення у студентів навичок побудови взаємин з оточенням на засадах 

співпраці та вияву лідерських якостей у різних життєвих ситуаціях. 

Проаналізуємо приріст сформованості лідерських якостей в експериментальній і 

контрольній групах до та після проведення експерименту (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8  

Порівняння рівня сформованості лідерських якостей у 

експериментальній і контрольній групах до та після проведення 

експерименту, % 

Рівень 

сформованості  

Контрольна група  Експериментальна група 

до 

експер.  

після 

експер. 

приріст 

приріст до 

експер.  

після 

експер. 

приріст 

приріст 

Високий 13,77 16,68 +2,91 13,71 38,29 +24,58 

Середній 52,10 53,89 +1,79 52,00 51,43 -0,57 

Низький 34,13 29,43 -4,70 34,29 10,28 -24,01 

 

Як видно з таблиці 3.8, після проведення експерименту в експериментальній 

групі кількість студентів з високим рівнем сформованості лідерських якостей 

зросла на 24,58%, а з низьким рівнем зменшилась відповідно на 24,10%. Водночас 

у контрольній групі рівень сформованості лідерських якостей змінився не суттєво. 

Кількість студентів з низьким рівнем сформованості лідерських якостей 

зменшилася тільки на 4,78 %. 

Отже, доведено ефективність педагогічних умов формування лідерських 

якостей у студентів економічних університетів.  Студенти експериментальної 

групи після проведення педагогічного експерименту показали статистично 

значуще зростання рівня сформованості лідерських якостей, порівняно з 

учасниками контрольної групи. 
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Результати експериментального дослідження відображають особливості 

ставлення та специфіку управління студентом як лідером своїм колективом у 

процесі розв’язання проблем спільної діяльності, а також вияскравлюють його 

комунікативну компетентність щодо налагодження і підтримки контактів з 

різними соціальними групами. Ці риси характеризують схильність студента до 

взаємодії оточенням для подолання перешкод на шляху до мети. У несподіваних, 

непідготовлених  ситуаціях розкриваються лідерські якості студентів: в одних  

толерантність, щирість, гнучкість у ставленні до однодумців, в інших  

непоступливість, твердість, принциповість, що уможливлює організацію  

діяльності групи в чітко визначених межах. 

У студентів сформувалися вміння лідера ставити й досягати цілі та 

спрямовувати й надихати інших у процесі долання труднощів. Про це свідчить 

система установок, яких дотримується студент під час визначення мети та вибору 

методів і засобів її досягнення, а також самоідентифікації особистості, 

тлумачення нею своїх настанов і прагнень. На цьому підґрунті лідер може 

формувати характерні стереотипи дій, які визначатимуть моделі його поведінки  

на шляху до мети. Ідеться не тільки про цілепокладальння як таке, а й про систему 

організаторський здібностей та вмінь майбутнього лідера, його позиціонування як 

голови команди, конкретної групи тощо. 

Зросла зацікавленість студентів соціальним оточенням. Вона віддзеркалює 

основні аспекти лідерської діяльності – орієнтацію на потреби колективу і 

результат спільної справи (формальне лідерство) чи орієнтацію на окрему людину 

і на процес реалізації справи (неформальне лідерство).  

Простежується формування нових орієнтацій. Вони відображають готовність 

студента-лідера дотримуватися традицій чи, навпаки, обирати нові, незвичні 

маршрути на шляху до виконання завдань, втілення ідей, спокійне ставлення до 

ситуації невизначеності, сприйняття нового, схильність до ризику і в організації  

спільної діяльності, і в ставленні до своєї ролі, іміджу, авторитету. 

З метою рефлексії по закінченні практики студентам експериментальної 

групи було запропоновано оцінити власну роботу. Аналіз відповідей виявив такі 
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результати: 162 (93%) студентів зазначили, що їм сподобалося експериментальне 

навчання, вони відчували себе корисними, потрібними, займалися улюбленою 

справою. 141 (81%) студентів упевнені, що  здатні виявляти лідерські якості у 

повсякденному житті, в ході навчання та у майбутній професійній діяльності. 

Високий відсоток позитивних відповідей, їх якісний аналіз свідчить про 

позитивну динаміку формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів.  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що в структурі 

професійно важливих умінь майбутнього фахівця на провідні позиції виходить 

його здатність виявляти лідерські якості в різних напрямках соціальної та 

професійної діяльності. Передовсім маємо на увазі формування низки 

компетенцій, як-то готовність до самостійного і свідомого прийняття 

відповідальних рішень, робота в команді, оптимальне налагодження контактів та 

ефективна комунікація з іншими людьми. Проте університет забезпечує 

задоволення не тільки потреб освітнього характеру, а й розкриває широкі 

можливості різнопланової комунікації, якої прагнуть студенти, передбачаючи при 

цьому і здобуття системи знань, і формування світоглядної, дослідницької, 

самоосвітньої й інших ключових компетентностей, необхідних людині під час 

навчання й після його завершення.  

Ми переконані, що звернення викладачів та студентів до охарактеризованої 

вище організаційно-методичної системи формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів сприятиме подальшому розвитку у них 

якостей «відповідального лідера», здатності оцінити власний лідерський 

потенціал, передбачати ефективність освоєння саме цієї соціальної ролі. Тим, хто 

є лідером, організаційно-методична система допоможе усвідомити власні 

перспективи та уникнути деяких типових помилок. 

Результати експериментального дослідження доводять, що співпраця і 

співтворчість викладачів і студентів взаємно збагачувала всіх суб’єктів освітньо-

виховного процесу. Це стало можливим за умови духовної взаємодії, заснованої 

на повазі особистої гідності партнерів спілкування, на оптимізмі й глибокому 
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взаємному розумінні всіх учасників, цілеспрямованому обміні досвідом, 

емоціями, поглядами. Освітнє середовище університету стало своєрідним 

простором, у межах якого студентам пропонувалося різноманіття відносин як із 

однолітками, так і з викладачами, налагоджувалася спеціальна діяльність з 

формування лідерських якостей студентів.  

Одним із головних завдань оцінювання ефективності управлінських рішень, 

зокрема у педагогічних системах, є встановлення вагомості зміни математичних 

сподівань досліджуваних параметрів, які відображають траєкторії центрів їх 

групувань. Виникає питання – чи зумовлені ці розбіжності лише випадковими 

обставинами, пов’язаними з обмеженим числом спостережень, чи вони є 

суттєвими і пов’язані з тим, що теоретичний закон розподілу вибрано невдало. 

Відповідь на це питання дають критерії згоди, тобто узгодженість гіпотези про 

теоретичний розподіл із дослідними даними. 

Для перевірки достовірності результатів нашого дослідження використаємо 

критерій згоди Пірсона або 
2 -критерій. 

Найчастіше у статистичних дослідженнях за міру розбіжності U береться 

величина 
2 , яка обчислюється так: 
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де n – обсяг вибірки. 

Якщо генеральний розподіл є дискретним, то ip – це ймовірність прийняти 

значення ix , а in – емпіричні частоти для значення ix . Якщо генеральний розподіл 

неперервний або різних значень дуже багато, то вибірка групується. Для 

інтервалів групування вибірки  1ii xx ,  підраховуються частоти in  і теоретичні 

ймовірності ip  потрапляння в інтервал  1ii xx , . Для обчислення ймовірностей ip  

необхідно скористатися таблицями генерального розподілу:    i1ii xFxFp    

Якщо ми розділимо чисельник і знаменник кожного доданку на 2n , то 

отримаємо суму квадратів величин, кожна з яких згідно з теоремою Муавра-

Лапласа розподілена приблизно нормально: 
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Величини не є незалежними, оскільки існує зв’язок   nni
. Крім цього 

зв’язку існує зв’язок і між ip , у разі якщо параметри теоретичного розподілу 

невідомі та їх заміняють емпіричними оцінками. 

Доведено, що статистика U  при n  має 2  розподіл із 1 rmk  

степенями свободи, де m– число доданків у сумі (інтервалів групування 

варіаційного ряду); r – число параметрів теоретичного розподілу, що обчислені за 

експериментальними даними. Необхідно, щоб у кожному інтервалі було 

принаймні п’ять спостережень. Якщо для якогось із інтервалів це правило не 

виконується, необхідно об’єднати сусідні інтервали. Числа in  і ii npn   

називаються відповідно емпіричними і теоретичними частотами. 

Щоб при заданому рівні значущості  перевірити основну гіпотезу Н0: 

генеральна сукупність розподілена нормально, необхідно: 

а) обчислити теоретичні частоти ni для варіант вибірки. Об’єднати варіанти, 

частоти яких < 5; 

б) обчислити спостережене значення критерію 2 за формулою: 
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в) знайти з таблиці значень критерію Пірсона критичну точку 2
кр, яка 

відповідає рівню значущості  та ступеню вільності k;2
кр = 2(, k); 

г) порівняти 2
сп та 2

кр і зробити висновок: 

якщо 2
сп<2

кр, то гіпотезу Н0треба прийняти; 

якщо 2
сп>2

кр, то гіпотезу Н0 треба відхилити. 

Найчастіше рівень значущості приймають рівним 0,05 або 0,01. Якщо 

прийняти рівень значущості рівним 0,05, то це означає, що в п’яти випадках із 100 

ми ризикуємо відкинути правильну гіпотезу. Критерій Пірсона можна 

застосовувати при перевірці гіпотези не тільки про нормальний розподіл, але й 
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будь-який. Для цього треба обчислити теоретичні частоти і ступені вільності за 

формулами відповідно до розподілу, який перевіряється. Згідно із 

запропонованою методикою і запропонованим алгоритмом висунемо і перевіримо 

гіпотезу H0: запропонована методика формування лідерських якостей студентів 

під час навчання в економічних університетах значно підвищує рівень їх 

особистісно-професійного позиціонування з умовною надійністю 9501p ,  . 

Проаналізуємо отримані статистичні дані показників усіх виділених нами 

рівнів сформованості лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Скористаємося даними таблиці 3.8, в якій наведено рівні сформованості 

лідерських якостей на початку експерименту та після провадження 

експериментальної методики. За таблицею значень критерію Пірсона знайдемо 

критичне значення 2
крза рівнем значущості 050,  та 2k  - 062 .кр  .  

Розрахуємо фактичне спостережне (за даними експерименту) значення 
2

050,  

на початку експерименту та після його завершення. Дані розрахунків наведено в 

таблицях 3.9 і 3.10. 

Таблиця 3.9 

Розподіл студентів за рівнями сформованості лідерських якостей на 

констатувальному етапі експерименту та розрахунок критерію узгодженості 

Рівні  Кількість студентів у групі, % 

 2ii nn   
 

i

2

ii

n

nn 

 

К Е 

in  in  

Високий 13,77 13,71 4 0,24 

Середній 52,09 52,00 49 1 

Низький 34,21 34,29 25 0,74 

Сума 100 100  1,98 
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Як бачимо із таблиці, значення критерію Пірсона до експерименту 
2
сп =1,98. 

Це означає, що припущення про рівність рівня сформованості лідерських якостей 

на початку експерименту перебувають на одному рівні, що підтверджується 

нашими попередніми розрахунками, адже 
2
сп

2
050  ,  (1,98<6,0). 

 

Таблиця 3.10 

Розподіл студентів за рівнями сформованості лідерських якостей на 

контрольному етапі експерименту та розрахунок критерію узгодженості 

Рівні  Кількість студентів у групі, % 

 2ii nn   
 

i

2

ii

n

nn 

 
К Е 

in  in  

Високий 16,68 38,29 196 6,76 

Середній 53,89 51,43 9 0,16 

Низький 29,43 10,28 121 8,64 

Сума 100 100  15,56 

 

Розрахуємо значення критерію узгодженості Пірсона після проведення 

експерименту. Для нашого дослідження число ступенів свободи 2k , рівень 

значущості 050, . 

Аналізуючи отримані дані, бачимо, що за всіма параметрами відмінність 

між запропонованою методикою і традиційною – суттєва. 

Як засвідчують дані таблиці, після експерименту спостережене значення 

критерію узгодженості Пірсона більше за критичне значення 
2
крит

2
сп    

(15,56>6). Це означає, що вибірки, які порівнюються, можна вважати 

однорідними, тож ми можемо прийняти висунуту гіпотезу H0: запропонована 

методика формування лідерських якостей студентів під час навчання в 

економічних університетах значно підвищує рівень їх особистісно-професійного 

позиціювання з умовною надійністю 9501p ,  .  
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Отже, результати дослідження засвідчують, що реалізація обраних 

педагогічних умов у процесі професійної підготовки студентів в економічному 

виші сприяє підвищенню ефективності процесу формування їх лідерських 

якостей. 

Аналіз результатів дослідження, отриманих на контрольному етапі 

експериментальної роботи, дав можливість дійти висновку, що в студентів 

експериментальних груп відбулися чітко виражені позитивні зміни в рівні 

сформованості лідерських якостей. Про це свідчить: 

 розвиненість здатності до прояву лідерських якостей;  

 значне розширення діапазону обізнаності студентів щодо наявних у 

людини якостей та активізація устремління студентів до їх вираження у 

повсякденному житті;  

 формування усвідомленості значущості лідерських якостей для 

особистісного розвитку;  

 розширення навчальних, професійних інтересів; 

 яскрава вираженість особистісних потреб; 

 активізація прагнення студентів до досягнення життєвих та професійних 

ідеалів та орієнтирів; 

 розвиненість жаги до самовдосконалення; 

 вихованість системи знань, умінь і навичок гармонійної міжособистісної 

взаємодії;  

 активізація прагнення студентів до відчуття насолоди від співтворчості, 

співпраці студентів і педагогів на засадах особистісно орієнтованого підходу;  

 активізація прагнення до задоволення потреби в самореалізації і 

самобудівництві; 

 розширенні індивідуального досвіду вираження лідерських якостей. 

Отже, позитивним результатом проведеного дослідження і доказом 

ефективності впроваджених педагогічних умов формування лідерських якостей у 

студентів економічних університетів слід вважати й те, що учасники 

експериментального дослідження навчилися застосовувати на практиці знання 
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про базові поняття дослідження («лідер», «лідерство», «лідерські якості») не лише 

на заняттях, але й під час проведення позаудиторних заходів, тренінгів з розвитку 

лідерських якостей тощо.  

Студенти не тільки охоче ділилися власними думками і враженнями, але й 

вчилися аналізувати причини і наслідки певної групової ситуації, ставили себе на 

місце різних суб’єктів взаємодії в процесі участі в сюжетно-рольових іграх, 

ділових іграх, дискусіях, завдяки чому мали гарну можливість навчитися 

передбачити наслідки того чи іншого вчинку окремої людини для нього окремо і 

для групи загалом. Через розгляд окремих проявів лідерської або, навпаки, 

пасивної поведінки у студентів поступово відбувалося виховання ініціативності, 

активного ставлення до спільної діяльності, прагнення до спільної мети, 

взаємопідтримки, цілеспрямованості до спільної мети, узгодженості дій, довіри і 

взаєморозуміння. 

Результати дослідження другого розділу представлено публікаціями 

автора 1; 3; 6; 7; 12; 14; 15; 20. 
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Висновки до третього розділу  

 

1. Розроблено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів: створення 

розвивального особистісно зорієнтованого освітнього середовища з урахуванням 

індивідуальних запитів студентів та специфіки професійної діяльності 

майбутнього фахівця; забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських 

якостей студентів шляхом використання інтерактивних форм і методів навчальної 

та позанавчальної взаємодії; впровадження лідерської управлінської парадигми 

Школи лідерів на базі тренінгової програми. 

2. Визначено, що реалізація розроблених педагогічних умов формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів передбачає 

застосування проблемних та оглядових лекцій, семінарів, практичних занять, 

консультацій, що дозволяє поступово розвинути особистісний, професійно-

управлінський і командно-лідерський компоненти лідерських якостей. При цьому 

активізується роль викладача як наставника, котрий мотивує студентів на 

досягнення мети і стимулює прагнення до успіху.   

 Розроблена програма модульної дисципліни «Основи лідерства. Особиста й 

професійна ефективність». Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів 

економічних університетів «Особиста й професійна ефективність» розподілені за 

модулями: «Організаційно-психологічні складові лідерського потенціалу 

студента», «Професійно-управлінські компоненти лідерства», «Особисті якості 

лідера» і «Командно-організаційні показники лідерської парадигми». Комплекс 

тренінгів із розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів 

містить інтерактивні групові та індивідуальні завдання для діагностики, розвитку 

та вдосконалення особистих лідерських якостей.  

3. Експериментально доведено ефективність педагогічних умов формування 

лідерських якостей у студентів економічних університетів. Порівняльний аналіз 

результатів, отриманих на констатувальному і контрольному етапах 

експериментальної роботи, дає підстави твердити про значну різницю в динаміці 
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рівня сформованості лідерських якостей у студентів контрольних та 

експериментальних груп. В експериментальній групі кількість студентів із 

високим рівнем сформованості лідерських якостей зросла на 24,58 %, а з низьким 

рівнем знизилась відповідно на 24,10 %. Водночас у контрольній групі рівень 

сформованості лідерських якостей змінився не істотно. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове рішення актуального наукового завдання, що полягає в 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування 

лідерських якостей студентів економічних університетів. Результати нашого 

дослідження свідчать про досягнення мети, розв’язання визначених завдань і є 

підставою для формулювання таких висновків: 

1. Проведений  аналіз стану розробленості проблеми лідерства і формування 

лідерських якостей дозволив виявити недостатній рівень дослідження проблеми 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів. 

Узагальнюючи наявні теорії лідерства, виділено три основних підходи до 

вивчення феномена лідерства. Згідно з теорією лідерських якостей або з теорією 

«великих людей» лідери володіють певним набором унікальних особистісних 

якостей. Ситуаційний підхід дозволяє визначити, які стилі поведінки та особисті 

якості найкраще відповідають певним ситуаціям взаємодії у групі. Сучасні 

концепції лідерства фіксують увагу на можливості виявлення лідером потенціалу 

членів соціальної групи і розвитку їх лідерських здібностей.  

На основі проведеного аналізу та узагальнення концептуальних засад 

проблеми дослідження уточнено поняття «лідер» як найавторитетніша особа в 

групі, котра завдяки своїм особистісним якостям відіграє головну роль у різних 

моральних, соціальних та інших ситуаціях, спільній діяльності членів групи, має 

значний вплив на них, приймає рішення у значущих для групи ситуаціях і несе за 

них відповідальність. У свою чергу, лідерство передбачає використання різних 

прийомів впливу лідера (завдяки його якостям та здібностям) на інших членів 

групи з метою планування, координації та контролю їхньої спільної діяльності.  

Лідерські якості визначено як певні риси особистості, необхідні для 

ефективного впливу на інших людей з метою досягнення поставлених завдань. 

Поняття «лідерські якості студентів» розкрито як динамічне професійно-

особистісне утворення, сформоване в процесі професійної підготовки у закладі 
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вищої освіти. 

2. Лідерські якості студентів економічних університетів визначено як 

сукупність індивідуально-особистісних і соціально-психологічних властивостей 

майбутнього фахівця економічно спрямованих видів діяльності, які забезпечують 

його здатність інтегрувати та цілеспрямовувати колектив організації для 

успішного досягнення організаційних цілей.  

Розкрито зміст формування лідерських якостей у процесі професійної 

підготовки студентів економічних університетів, який охоплює сукупність 

педагогічних ситуацій, що сприяють успішному розвитку лідерських якостей і 

самовдосконаленню особистості студентів в цілому. У структуру ситуації 

вводиться спеціально організована рефлексивна діяльність, у результаті якої 

відбувається зміна ключових цінностей і стратегій професійної поведінки 

студентів. Під час формування лідерських якостей студентам економічних 

університетів пропонується до опанування матеріал, відповідний контексту їх 

майбутній професійній діяльності. 

3. Виявлено й обґрунтовано критерії і показники сформованості лідерських 

якостей студентів економічних університетів: особистісний (ерудованість, 

активність, рішучість, впевненість у собі); професійно-управлінський 

(наполегливість, ініціативність, працьовитість, самостійність, організованість, 

творчий підхід); командно-лідерський (товариськість, уміння переконувати, 

емоційна привабливість, спостережливість, самоконтроль, уміння налаштувати 

позитивну атмосферу в колективі). Схарактеризовані рівні сформованості 

досліджуваної якості (достатній, середній, низький).  

За результатами констатувального етапу експерименту встановлено, що: 1) 

відсоток студентів контрольної та експериментальної груп з достатнім, середнім і 

низьким рівнями сформованості лідерських якостей істотно не відрізняються; 2) 

незначний відсоток студентів обох груп виявив високий рівень сформованості 

лідерських якостей; 3) більшість студентів має широкі знання лише з окремих 

наук,  вибірково бере активну участь у житті колективу, іноді повільно реагує на 

ситуацію і прийняття рішення, не завжди впевнена в собі; 4) для більшості 
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студентів характерна нечітко виражена мотивація на досягнення успіху в 

професійній діяльності та прагнення до самовдосконалення; відсутність 

готовності  брати відповідальність на себе за рішення і дії колективу і навичок 

налагоджування професійних взаємовідносин у колективі; 4) більшість студентів 

має інтерес до професійної діяльності і розвитку лідерських якостей, демонструє 

не повною мірою сформоване розуміння їх сутності, усвідомлення процесу 

досягнення бажаної мети, вміння розв’язувати проблеми і творчий підхід до 

виконання завдань. 

4. Педагогічні умови формування лідерських якостей студентів економічних 

університетів визначено як особливості організації освітньо-виховного процесу у 

закладі вищої освіти, покликані забезпечити накопичення ними нових знань про 

сутність лідерства, структурування лідерського світогляду, набуття досвіду 

лідерської взаємодії, які зумовлюють успішне лідерство в майбутньому. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів. До них 

належить створення розвивального особистісно зорієнтованого освітнього 

середовища з урахуванням індивідуальних запитів студентів та специфіки 

професійної діяльності майбутнього фахівця; забезпечення цілеспрямованого 

розвитку лідерських якостей студентів шляхом використання інтерактивних форм 

і методів навчальної та позанавчальної взаємодії; впровадження лідерської 

управлінської парадигми Школи лідерів на базі тренінгової програми. 

Перша педагогічна умова передбачала забезпечення організації освітнього 

розвивального середовища закладу вищої освіти матеріально-технічним і 

програмно-методичним оснащенням навчально-виховного процесу; створенням 

умов творчої комфортної взаємодії студентів між собою, з викладачами; 

використанням різних методів і засобів активізації діяльності, яка сприяє 

творчому розвитку особистості студента, під час проведення лекцій, семінарів, 

практичних занять, самостійної роботи. 

Друга педагогічна умова реалізувалася через застосування у навчальній і 

позанавчальній роботі інтерактивних методів, як-от проблемного викладу, 
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групової роботи, моделювання ситуацій, рефлексивного аналізу і 

самоспостереження, аналізу конкретних ситуацій,  експертної оцінки,  а також 

імітаційних вправ, дискусій, диспутів, «мозкових штурмів», ділових та рольових 

ігор, проектів. Розробка методичного забезпечення для Школи лідерів (третя 

педагогічна умова) орієнтувалася на тренінгову програму модульної дисципліни 

«Основи лідерства. Особиста й професійна ефективність» і впровадження 

інтерактивних групових та індивідуальних завдань для діагностики, розвитку й 

удосконалення особистих лідерських якостей.  

Експериментально підтверджено, що результативність і успішність 

формування лідерських якостей у студентів економічних університетів  

забезпечується впровадженням обґрунтованих педагогічних умов. Під час аналізу 

динаміки сформованості лідерських якостей студентів експериментальної групи 

виявлено позитивні і статистично значущі зміни за всіма критеріями від початку 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи до його завершення. 

Об’єктивність і статистична значущість результатів експерименту за 

критеріями Пірсона підтвердила ефективність і доцільність упровадження 

педагогічних умов формування лідерських якостей у студентів економічних 

університетів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів студійованої проблеми. 

Подальшого наукового вивчення потребує розробка сучасних інтерактивних форм 

і методів формування лідерських якостей студентів економічних університетів. 

Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано: запровадити в 

освітню  діяльність економічних університетів тренінгову програму модульної 

дисципліни «Основи лідерства. Особиста й професійна ефективність» на базі 

Школи лідерів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1  

Анкета  

«Активність студентів» (за М. Гриньовою, В. Карманенком) 

для студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Мета:  

аналіз ефективності виховного процесу, логічності та раціональності 

наповнення виховних заходів; оцінка зацікавленості студентів у суб’єкт-

суб’єктній участі організації освітнього середовища; задоволеність 

замовника освітніх послуг в якості виховної роботи; узагальнення, 

врахування навчально-інформативних побажань і пропозицій щодо 

організації освітнього процесу. 

 

Зразок анкети 

 

Шановний друже! 

 Ви є повноправним членом великої міжнародної команди студентів 

Полтавського університету економіки і торгівлі!  

Освітній, науковий та професійний досвід, вагомі особисті досягнення за роки 

навчання є результатом Вашої копіткої роботи над собою. Упевнені, що Ваші 

враження, думки та пропозиції дозволять підвищити якість надання освітніх 

послуг нашої alma mater. 

Вдячні за чесність та відповідальність. 

Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими!  

Це дослідження анонімне. 

Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді. 

 

Загальний інформаційний блок 

1. Ваш вік ___________ 

 

2. Ваша стать:  

 чоловіча; 

 жіноча. 

 

3. Ви є студентом: 

 інституту економіки, управління та інформаційних технологій; 

 факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу; 

 факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу; 

 інституту заочно-дистанційного навчання. 

4. Термін Вашого навчання в університеті : 
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 повний / бакалавр; 

 скорочений (інтегрований) / бакалавр; 

 перехресний вступ / магістр; 

 повний термін навчання / магістр. 

 

Основний змістовий блок 

1. Здобуття вищої освіти для Вас – це: 

 опанування професійних знань, умінь, навичок та компетенцій; 

 можливість розширити світогляд, коло знайомств та друзів; 

 рішення було прийняте не мною (батьками/родичами); 

 головна умова для працевлаштування; 

 розвиток особистісних та професійних якостей; 

 реалізація внутрішніх психологічних прагнень, пошук себе; 

 свій варіант. 

 

2. Ваш вибір професії був обумовлений: 

 затребуваністю та актуальністю професії; 

 порадили батьки / родичі / друзі; 

 переліком предметів ЗНО; 

 мрією про цю професію; 

 свій варіант. 

 

3. Ви берете участь у позааудиторних заходах, у студентському житті 

академічної групи / факультету/ університету / міста?  

 так, постійно;  

 ні, не маю бажання; 

 час від часу; 

 свій варіант. 

 

4. Вас швидко захоплюють ідеї / проекти / починання?  

 так;  

 ні; 

 інколи; 

 свій варіант. 

 

5. Яке з тверджень точніше характеризує Вас?  

 якщо у мене щось не виходить, я докладаю максимум зусиль і прагну 

досягти бажаного; 

 якщо у мене щось не виходить, я відмовляюся продовжувати 

виконання завдання.  

 якщо у мене щось не виходить, облишу це на деякий час,згодом 

повертаюсь з новими силами. 
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6. Ви можете довго і продуктивно, не відволікаючись, виконувати 

завдання, працювати над досягненням якісних результатів? 

 так;  

 ні; 

 інколи. 

 

7. Вам подобається робота, яка потребує значної віддачі сил?  

 так;  

 ні. 

 

8. Чи шукаєте Ви собі самі роботу, заняття, коли є час для відпочинку?  

 так;  

 ні. 

 

9.  Ваш ідеальний відпочинок це: 

 активний відпочинок; 

 пасивний відпочинок; 

 екстремальний відпочинок; 

 комбінований відпочинок; 

 свій варіант. 

 

10.  Які компоненти Ви б додали до освітнього процесу, що варто 

розширити або додати? 

 запрошувати до викладання навчальних дисциплін фахівців-

практиків; 

 збільшити кількість заходів, які спрямовані на розвиток особистісного 

потенціалу та лідерських якостей; 

 збільшити кількість тренінгових форм навчання; 

 запрошувати успішних випускників до проведення навчальних занять 

та майстер-класів; 

 свій варіант. 

 

11.  На Вашу думку, в університеті слід започаткувати: 

 проведення навчальних (тренінгових) занять з успішними 

випускниками ПУЕТ; 

 долучати студентів до роботи органів місцевого самоврядування; 

 проводити короткострокові навчальні обміни між вузами Полтави 

(України);  

 свій варіант. 
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Додаток 2  

 

Анкета  

«Лідерські якості» (за М. Гриньовою, В. Карманенком) 

для студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Мета:  

аналіз розуміння студентами сутності й ознак сучасного лідера. 

 

 

Зразок анкети 

 

Шановний друже! 

 Ви є повноправним членом великої міжнародної команди студентів 

Полтавського університету економіки і торгівлі!  

Освітній, науковий та професійний досвід, вагомі особисті досягнення за роки 

навчання є результатом Вашої копіткої роботи над собою. Упевнені, що Ваші 

враження, думки та пропозиції дозволять підвищити якість надання освітніх 

послуг нашої alma mater. 

Вдячні за чесність та відповідальність. 

Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими!  

Це дослідження анонімне. 

Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді. 

Загальний інформаційний блок 

1. Ваш вік ___________ 

 

2. Ваша стать:  

 чоловіча; 

 жіноча. 

 

3. Ви є студентом: 

 інституту економіки, управління та інформаційних технологій; 

 факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу; 

 факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу; 

 інституту заочно-дистанційного навчання. 

 

Основний змістовий блок 

1. Лідер / лідерство – це: 

 філософія успішних людей; 

 життєва позиція активних та цілеспрямованих; 

 утопія, неможливе; 
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 те, що слід розвивати в собі; 

 найважливіші якості людини; 

 унікальні якості, якими володіють обрані; 

 свій варіант. 

2. Оберіть 5-6 найбільш важливих, на Ваш погляд, якостей, якими має 

володіти лідер: 

 сильна воля; 

 уміння переконувати; 

 відповідальність; 

 дружелюбність; 

 прагнення брати до уваги побажання та ідеї членів колективу; 

 уміння знаходити спільну мову з оточенням; 

 емоційна привабливість; 

 почуття гумору; 

 вимогливість як до членів колективу, так і до самого себе; 

 повага до кожного члена колективу; 

 рішучість; 

 ерудованість; 

 уміння забезпечити позитивну атмосферу в колективі; 

 творчий потенціал; 

 зацікавленість у досягненні групових цілей; 

 особиста привабливість; 

 впевненість у собі; 

 принциповість; 

 здатність іти «напролом»; 

 чуйність; 

 чесність; 

 оптимізм; 

 справедливість; 

 працьовитість; 

 цілеспрямованість. 
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Додаток 3 

 

Методика «Чи здатні Ви бути лідером» (за В. В. Козловим) 

Мета – визначити наявність прагнення особистості здобутити визнання 

оточення, посісти лідерську позицію. 

Процедура. Опитувальник складається з 8 суджень, на які пропонується 

відповісти «так» чи «ні». 

Інструкція. «Прочитайте уважно запитання і дайте на них відверті відповіді. 

Якщо Ви погоджуєтеся з твердженням, зазначте «так», у разі незгоди – «ні».  

1. Для Вас у грі найважливіша перемога?  

2. У розмові Ви виявляєте ініціативу?  

3. Ви можете реагувати на критику, не вступаючи у суперечки?  

4. Вам подобається, коли Вас хвалять на людях? 

5. Ви можете приховувати свій настрій від оточення?  

6. Чи завжди Ви швидко і покірно виконуєте те, що вимагають викладачі чи 

батьки?  

7. Чи можете Ви в дискусії переконати, залучити на свійбік тих, хто раніше 

був з Вами не згоден? 

8. Чи подобається Вам вчити (повчати, виховувати, давати поради) інших? 

Обробка даних. Аналізується наявність відповідей «так» і «ні». 

Якщо на всі питання респондент відповів «так», то він – лідер. Відповіді «ні» 

свідчать про наявність якостей, які перешкоджають лідерській позиції; їх 

необхідно коригувати. 
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Додаток 4 

Методика «Самооцінка лідерських якостей» (за М. І. Рожковим) 

 

Мета – проаналізувати наявність таких лідерських якостей, як усвідомлення 

і досягнення бажаної мети, вміння розв’язувати проблеми, наявність творчого 

підходу. 

Процедура. Опитувальник складається з 20 суджень, на які пропонується 

відповісти за певним варіантом. 

Інструкція. «Прочитайте уважно подані твердження. Якщо Ви повністю 

згодні з наведеним твердженням, то в клітинку з відповідним номером поставте 

цифру «4»; якщо швидше згодні, ніж не згодні – цифру «3»; якщо важко сказати – 

«2»; швидше не згодні, ніж згодні – «1»; повністю не згодні – «0». 

1. Я не гублюся і не здаюся у важких ситуаціях. 

2. Мої дії спрямовані на досягнення зрозумілої мені цілі. 

3. Я знаю, як долати труднощі. 

4. Люблю шукати і пробувати нове. 

5. Я легко можу переконати в чомусь моїх товаришів. 

6. Мені не важко домогтися того, щоб всі добре працювали. 

7. Я вмію розподіляти свої сили в навчанні та праці. 

8. Я легко захоплююсь новою справою. 

9. Для мене важливим є досягнення мети. 

10. Я регулярно оцінюю свою роботу і свої успіхи. 

11. Я готовий ризикувати, щоб випробувати нове. 

12. У мене завжди все виходить. 

13. Я зазвичай досягаю того, до чого прагну. 

14. Не існує проблеми, яку я не можу вирішити. 

15. Якщо в роботі у мене трапляються труднощі, то я не опускаю руки. 

16. Я ніколи не відчуваю почуття невпевненості в собі. 

17. Я знаходжу вихід у складних ситуаціях. 

18. Мені нецікаво займатися одноманітною справою. 

19. Мої ідеї охоче сприймаються моїми товаришами. 

20. Я вмію контролювати роботу моїх товаришів. 

Після заповнення картки відповідей необхідно підрахувати суму очок у 

кожній колонці. 

Якщо сума в колонці менша за 10, то якість розвинена слабко і треба 

працювати над її вдосконаленням, якщо більша за 10, то ця якість розвинена 

середньо або сильно. 
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Додаток 5  

Методика діагностики комунікативних і організаторських здібностей 

(КОС-2) (за О. О. Рукавішніковим) 

 

Мета – визначити комунікативні й організаторські схильності особистості 

(вміння чітко і швидко встановлювати ділові і товариські контакти з людьми, 

прагнення розширювати контакти, схильність брати участь у групових заходах, 

здатність впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу тощо).  

Процедура. Досліджуваному пропонується відповісти на запитання тесту.  

Інструкція. «Методика визначення комунікативних і організаторських 

схильностей містить 40 питань. На кожне питання слід відповісти «так» чи «ні». 

Якщо Вам важко у виборі відповіді, необхідно все-таки схилитися до відповідної 

альтернативи (+) або (-). Час на виконання методики –10-15 хвилин». 

Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

Чи часто Вам удається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними 

Вашої думки? 

Чи довго Вас турбує почуття образи, заподіяне Вам кимось із Ваших 

товаришів? 

Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними людьми? 

Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

Чи правильно, що Вам приємніше і простіше проводити час із книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

Якщо виникли будь-які перешкоди в здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви 

відступаєте від них? 

Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші Вас за 

віком? 

Чи любите Ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами різні ігри 

та розваги? 

Чи важко Ви включаєтеся в нову для Вас компанію? 

Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б виконати 

сьогодні? 

Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 

Чи прагнете Ви домагатися, щоб Ваші товариші діяли відповідно з Вашою 

думкою? 

Чи важко Ви освоюватися в новому колективі? 

Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів із товаришами через 

невиконання ними своїх обов’язків? 
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Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною? 

Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на себе? 

Чи дратують Вас оточуючі люди і чи хочеться Вам побути на самоті? 

Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 

Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей? 

Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу? 

Чи відчуваєте Ви почуття утруднення, незручності, якщо доводиться 

проявити ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

Чи любите Ви брати участь у колективних іграх? 

Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають 

інтереси Ваших товаришів? 

Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед малознайомих Вам 

людей? 

Чи правда, що Ви рідко прагнете відстояти свою правоту? 

Чи вважаєте Ви, що Вам не дуже важко внести пожвавлення в малознайому 

Вам компанію? 

Чи берете Ви участь у громадській роботі університету? 

Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо 

воно не було відразу прийняте Вашими товаришами? 

Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайому Вам компанію? 

Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів? 

Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

Чи правда, що у Вас багато друзів? 

Чи часто Ви соромитесь, почуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

Чи правда, що Вас лякає перспектива опинитися в новому колективі? 

Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся в оточенні великої групи 

своїх товаришів? 

Обробка даних. Визначаються рівні комунікативних і організаторських 

схильностей залежно від набраних балів за цими параметрами. Максимальна 

кількість балів окремо за кожним параметром– 20. Підраховуються бали окремо 

за комунікативними й окремо за організаторськими схильностями за допомогою 
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ключа для обробки даних «КОС-2». За кожну відповідь «так» чи «ні» для 

висловлювань, які збігаються з позначеними в ключі окремо за відповідними 

схильностям, приписується один бал. Експериментально встановлено п’ять рівнів 

комунікативних і організаторських схильностей. Підраховується кількість 

відповідей, які збігаються з ключем,за кожним розділом методики, потім 

обчислюється оцінний коефіцієнт за формулою: 

К = 0,05•С, де К – величина оцінного коефіцієнта; 

С – кількість відповідей, які збігаються з ключем. 

Оцінний коефіцієнт може варіюватися від 0 до 1. Показники, близькі до 1, 

говорять про високий рівень, близькі до 0 – про низький рівень.  

Піддослідні, що отримали оцінку 1-4 бали, характеризуються низьким рівнем 

прояву комунікативних і організаторських схильностей. 

Ті досліджувані, що набрали 5-8 балів, мають комунікативні та 

організаторські схильності на рівні, нижчому від середнього. Вони не прагнуть до 

спілкування, воліють проводити час наодинці з собою. У новій компанії або 

колективі почуваються скуто. Зазнають труднощів у встановленні контактів з 

людьми. Не відстоюють свою думку, важко переживають образи. Рідко виявляють 

ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень. 

Для випробовуваних, які набрали 9-12 балів, характерний середній рівень 

прояву комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть до 

контактів з людьми, відстоюють своє, однак потенціал їх схильностей не 

відрізняється високою стійкістю. Необхідна подальша виховна робота з 

формування та розвитку цих якостей особистості. 

Оцінка 13-16 балів свідчить про високий рівень прояву комунікативних та 

організаторських схильностей випробовуваних. Вони не губляться у новій 

обстановці, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх знайомих, 

допомагають близьким і друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, здатні 

приймати рішення у важких, нестандартних ситуаціях. 

Дуже високий рівень комунікативних і організаторських схильностей (17-20 

балів) у досліджуваних свідчить про сформовану потребу в комунікативній і 

організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у важких ситуаціях. 

Невимушено поводяться в новому колективі. Ініціативні, приймають самостійні 

рішення. Відстоюють свою думку і домагаються прийняття своїх рішень. 

Наполегливі й одержимі в діяльності. 
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Додаток 6  

Методика діагностики рівня полікомунікативної емпатії 

(за І. Юсуповим) 

Методика досліджує емпатію – емоційний відгук людини на переживання 

інших людей, що виявляється в співпереживанні (ідентифікація з іншим) і в 

співчутті (співчутливе ставлення до іншого). Підкреслимо, що оцінюється не сам 

факт переживання, а саме схильність до нього, оскільки прояв емоційного відгуку 

в реальних умовах пов’язаний з певними соціальними обмеженнями. 

Процедура. Методика є опитувальником із 36 тверджень, оцінюваних 

респондентами за шестибальною шкалою. 

Інструкція: студент має висловити свою думку («не знаю», «ніколи», «іноді», 

«часто», «майже завжди», «завжди») щодо таких тверджень. 

1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги про долю людей. 

2. Дорослих людей дратує турбота батьків. 

3. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів або невдач людей. 

4. Серед музичних творів віддаю перевагу сучасним. 

5. Якщо хвора людина виявляє дратівливість та незадоволення, до цього слід 

ставитись поблажливо. 

6. Хвору людину потрібно постійно підтримувати морально. 

7. Стороннім людям не слід втручатися в особистісні конфлікти, що виникають 

між двома особами. 

8. Старі люди зазвичай дуже дратівливі і вимогливі. 

9. У дитинстві тужлива музика викликала у мене смуток, навіть сльози. 

10. Якщо мої батьки роздратовані, то це впливає і на мій настрій.  

11. Мені байдуже, що мене хтось критикує. 

12. Мені більше до вподоби роздивлятися портрети, ніж пейзажі або натюрморти. 

13. Я вибачаю батьків, навіть у тих випадках, коли вони несправедливі. 

14.Якщо кінь погано працює, його потрібно бити. 

15. Коли я читаю про драматичні події з життя людей, то переживаю так, наче це 

відбувається зі мною. 

16. Батьки ставляться до дітей несправедливо. 

17. Я не можу залишатися осторонь, коли бачу, як сперечаються підлітки або 

дорослі. 

18. Я не звертаю увагу на поганий настрій батьків. 

19. Мені подобається спостерігати за поведінкою тварин, я навіть відкладаю інші 

справи. 

20. Фільми та книги можуть викликати сльози лише у сентиментальних та 

несерйозних людей.  
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21. Мені цікаво спостерігати за людьми, їхньою поведінкою, мімікою. 

22. У дитинстві я приносив додому бездомних кошенят, цуценят. 

23. Усі люди озлоблені.  

24. Коли дивлюсь на незнайому людину, то мені хочеться відгадати, яке в неї 

життя. 

25. У дитинстві навколо мене збиралася купка молодших за мене малюків. 

26. Коли я бачу поранену тварину, намагаюсь їй допомогти. 

27. Людина почуватиметься краще, навіть якщо просто уважно вислухати її. 

28. Ставши свідком дорожньої пригоди, намагаюсь залишитись осторонь подій. 

29. Молодші діти радіють, коли я пропоную їм нову гру або розвагу. 

30. Люди перебільшують, коли кажуть, що тварини здатні відчувати настрій 

людини. 

31. Конфліктну ситуацію людина має вирішувати самостійно, не залучаючи до неї 

оточення. 

32. Якщо дитина плаче, то в неї на це є причина. 

33. Молодь має поблажливо ставитись до літніх людей, задовольняти їхні 

прохання. 

34. Мені хотілося б дізнатися, чому деякі люди бувають задумливими. 

35. Безпритульних тварин потрібно знищувати, щоб захистити здоров’я людей та 

домашніх тварин. 

36. Мені не подобається, коли друзі розповідають мені про свої проблеми, і 

зазвичай я змінюю тему розмови. 

Дана методика дозволяє не лише визначити загальний рівень емпатії, але і 

встановити її рівні в різних сферах людського життя. Автор методики класифікує 

емпатію, виходячи з об’єкта, на якого вона спрямована, – емпатія з батьками, 

тваринами, людьми похилого віку, дітьми, героями художніх творів, незнайомими 

або малознайомими людьми. 

Тест базується на діагностиці факторів, що обумовлюють розвитоку суб’єкта 

емпатійного потенціалу: здатності до прийняття ролі; сензитивності; досвіду 

даного переживання в емоційній пам’яті досліджуваного. 

Тест кількісно фіксує способи дій суб’єкта емпатії, представлені як 

перерахування дискретного ряду відкритих змінних, актуалізованих вербальним 

описом і пов’язаних з відповідними їм ситуаціями. Об’єктами емпатії виступають 

соціальні ситуації і присутні в них персонажі, з якими досліджуваний міг 

співпереживати у повсякденному житті, накопичуючи емоційно-когнітивний 

досвід у процесі соціалізації. З усього можливого спектру емпатійних реакцій 

діагностується лише 6 векторів співпереживання: а) з батьками; б) з тваринами; 

в) з людьми похилого віку; г) з дітьми; д) з героями художніх творів; е) в 

міжособистісних стосунках. 
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Обмеження даної методики полягає у тому, що при підрахунку загального 

балу та при описі емпатії у людей з різними рівнями її прояву цей поділ за 

сферами не враховується. На думку І. Юсупова, загальний високий (середній, 

низький) рівень емпатії передбачає такі ж її рівні за всіма окремими сферами. 

Тому при аналізі результатів слід акцентувати увагу не на загальному отриманому 

показнику емпатії, а саме на показниках за окремими шкалами тесту. 

Тест спрямований на виявлення інтенсивної характеристики емпатійного 

потенціалу. Він може використовуватися як діагностичний інструмент для 

експрес-аналізу при підборі кадрів на комунікативні професії, а також при 

формуванні контингенту студентів психологічних і юридичних факультетів 

університетів, медичних, театральних і педагогічних освітніх закладів. 

Обробка отриманих результатів.  

Перед підрахунком результатів слід перевірити ступінь щирості студента. 

Якщо він відповів «ніколи» на твердження за номерами 3, 9, 10, 11, 13, 28, 36 або 

«завжди» на твердження 11, 13, 17, 26, то він не був щирим, а прагнув показати 

себе з кращого боку. Результати тесту можна брати на віру, якщо на перераховані 

твердження студент дав не більше трьох нещирих відповідей. 

82–90 балів. Дуже високий рівень емпатійності. Людина дуже чутлива до 

образ, болісно реагує на критику. У спілкуванні вона тонко реагує на настрій 

співрозмовника, погано почувається в присутності «важких людей». Досить часто 

відчуває комплекс провини, побоюючись завдати комусь турбот або образити. 

63–81 бал. Висока емпатійність. Людина чутлива до проблем оточення, 

великодушна, схильна пробачати іншим недоліки та помилки. З цікавістю 

ставиться до людей. Емоційно чутлива, комунікабельна, швидко встановлює 

контакт і знаходить спільну мову. Намагається уникати конфліктів, знаходячи 

компромісні рішення. В оцінці більше довіряє власним відчуттям, ніж 

аналітичним висновкам. 

37–62 бали. Нормальний рівень емпатійності, властивий більшості людей. У 

стосунках ця людина складає враження про інших швидше за їхніми вчинками. Їй 

властиві стримані емоційні прояви. У спілкуванні делікатна, зазвичай не 

висловлює свою точку зору, якщо не впевнена в її прийнятності оточенням. 

12–36 балів. Низький рівень емпатійності. Людина зазнає труднощі в 

установленні контактів з оточуючими, невпевнено почувається у компанії. 

Емоційні прояви інших здаються їй незрозумілими і безпідставними. Вона є 

прихильником точних формулювань і раціональних рішень. Друзі та знайомі 

відзначають її ділові якості. 

11 балів і менше. Дуже низький рівень емпатійності. Відчуває труднощі у 

спілкуванні та встановленні контакту з оточенням, особливо з дітьми та літніми 

людьми.  
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Додаток 7 

Методика діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні  

(за М. Снайдером) 

 

Мета – визначити рівень комунікативного контролю особистості. 

Процедура. Досліджуваному пропонується прочитати ряд ситуацій та 

оцінити їх щодо себе. 

Інструкція: «Уважно прочитайте десять речень, які описують реакції на деякі 

ситуації. Кожну з них Ви маєте оцінити як правильну або неправильну щодо себе. 

Якщо пропозиція здається Вам правильною або переважно правильною, поставте 

поруч із порядковим номером букву В, якщо неправильною або переважно 

неправильною ― букву Н». 

1. Мені здається важким мистецтво наслідувати звички інших людей. 

2. Я б, мабуть, міг показати «дурня», щоб привернути увагу або потішити 

оточення. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є 

насправді. 

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. 

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся 

абсолютно по-різному. 

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний. 

8. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, я намагаюся бути 

таким, яким мене очікують бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не терплю. 

10. Я не завжди такий, яким здаюся. 

Обробка даних. По одному балу нараховується за відповідь Н на 1, 5 і 7 

питання і за відповідь В на всі інші. Підрахуйте суму балів. Якщо Ви щиро 

відповідали на питання, то про Вас, мабуть, можна сказати таке: 

0–3 бали – у Вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійка, 

Ви не вважаєте за потрібне змінюватися залежно від ситуацій. Ви здатні до 

щирого саморозкриття у спілкуванні. Деякі вважають Вас незручним у 

спілкуванні через Вашу прямолінійність. 

4–6 балів – у Вас середній комунікативний контроль, Ви щирі, але не 

стримані у своїх емоційних проявах, зважаєте у своїй поведінці на інших людей. 

7–10 балів – у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в 

будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте і навіть у змозі 

передбачити враження, яке Ви справляєте на оточення. 
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Тест має розподіл рівнів комунікативного контролю за такими градаціями: 

низький рівень комунікативного контролю – особистість характеризується 

високим рівнем імпульсивності у спілкуванні і взаємодії з оточенням, низькою 

диференційованістю поведінки, що викликає розкутість у взаємодії з партнерами 

по спілкуванню; середній рівень комунікативного контролю – особистість 

характеризується стриманістю і низькою емоційністю у спілкуванні, щирістю і 

безпосередністю при взаємодії з оточенням; високий рівень комунікативного 

контролю – особистість характеризується досить високим рівнем емоційної 

стриманості і контролю своєї поведінки при взаємодії з оточенням.  

Люди з високим комунікативним контролем, за М.Снайдером, постійно 

стежать за собою, добре знають, де і як себе поводити, керують вираженням своїх 

емоцій. Разом з тим, у них ускладнена спонтанність самовираження, вони не 

люблять непрогнозованих ситуацій. Люди з низьким комунікативним контролем 

більш безпосередні і відкриті, але можуть сприйматися оточенням як занадто 

прямолінійні і нав’язливі. 
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Додаток 8  

 

Анкета  

для викладачів / кураторів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Мета:  

виявлення особливостей педагогічної виховної роботи викладачів / 

кураторів; визначення рівня виправданості методик та підходів, які 

застосовуються в освітньому процесі; узагальнення, врахування 

навчально-інформативних побажань і пропозицій викладачів / кураторів 

. 

Зразок анкети 

 

ВИСОКОПОВАЖНИЙ КОЛЕГО! 

 

Постійне вдосконалення підходів до організації виховної діяльності є 

запорукою якісної підготовки фахівців та відповідає міжнародним освітнім 

стандартам, які діють у нашому університеті. 

 

Висока якість освітніх послуг – ключове завдання команди викладачів та 

адміністрації університету, яка безперервно розвиває й оновлює підходи до 

організації освітнього процесу. З метою підвищення рівня відповідності 

очікуванням студентів пропонуємо Вам відповісти на питання анкети.  

 

Заздалегідь вдячні Вам за співпрацю та бажання зробити наш виш 

кращим! 

 

Загальний інформаційний блок 

1. Ви є викладачем кафедри, яка структурно належить до: 

 інституту економіки, управління та інформаційних технологій; 

 факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу; 

 факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. 

2. Ваш педагогічний стаж: 

 менше 2-х років; 

 до 5 років; 

 6–10 років; 

 понад 10 років. 

3. Ви є куратором академічної групи: 

 так; 

 ні. 
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Основний змістовий блок 

1. Виховна робота викладача / куратора в університеті – це (можна вибрати 

декілька варіантів):  

 організація освітньої, наукової роботи групи; 

 перманентний контроль за виконанням вимог адміністрації університету 

(контроль успішності, відвідуваності і поведінки); 

 допомога студенту в усвідомленні себе як індивідуальності; 

 допомога в розвитку талантів, особистісних якостей; 

 розвиток особистісного й професійного потенціалу студента; 

 розвиток громадянських компетенцій та соціальної активності; 

 свій варіант. 

2. Як часто Ви взаємодієте зі студентами в позанавчальний час? 

 щоденно; 

 кілька разів на тиждень; 

 кілька разів на місяць; 

 якщо в цьому є потреба; 

 свій варіант. 

3. Ви проводите виховні заходи, бо: 

 того вимагає адміністрація ЗВО; 

 це передбачено обов’язками викладача / куратора; 

 відчуваю можливість та здатність розвивати особистісні й професійні 

навички, вміння, компетенції студентів; 

 ініціативу в проведенні подібних заходів виявляють студенти; 

 складно відповісти; 

 свій варіант. 

4. Які у Вас складаються стосунки зі студентською групою? 

 дружні; 

 ділові; 

 конфліктні;  

 свій варіант.  

5. У взаємодії зі студентамиВи дотримуєтеся такого формату стосунків: 

 друг-друг; 

 наставник-послідовник; 

 керівник-підлеглий; 

 генератор ідей-виконавець; 

 носій досвіду/знань-споживач; 

 свій варіант. 

6. Ви вибудовуєте свої відносини зі студентами на принципах особистісно-

орієнтованої взаємодії (узгодження своїх рішень при плануванні 

позааудиторних заходів, факультативних занять, при виборі теми проектної 

роботи з інтересами, бажаннями й потребами студента, взяття до уваги й 

оцінювати їх ідеї)?  

 так, завжди;  
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 так, але це не завжди вдається з різних причин;  

 ні; 

 свій варіант 

7. Ваша типова реакція на невиконання студентами Ваших вимог? 

 вдаєтеся до «каральних» заходів (низька оцінка, доповідна записка); 

 шукаєте спільну мову зі студентами, з’ясовуєте причину їхньої поведінки; 

 вдаєтеся до самоаналізу педагогічного інструментарію та змінюєте підхід / 

тактику / методику; 

 не реагуєте, розраховуєте на саморегуляцію; 

 свій варіант. 

8.  Ви організовуєте та проводите позааудиторні заходи зі студентами, які не 

передбачені планами виховної роботи кафедри / факультету / інституту / 

університету і не є обов’язковими?  

 не проводжу через нестачу вільного часу;  

 не проводжу, бо це не входить у мої посадові обов’язки; 

 ні, бо вважаю, що студенти мають самостійно організовувати своє дозвілля; 

 своєчасно реагую на потреби та настрої студентів і проводжу актуальні 

заходи;  

 так, проводжу; 

 свій варіант. 

9. Яка позиція викладача / куратора призводить до найбільш ефективних 

результатів в освітньо-виховному процесі?  

 авторитарна; 

 демократична; 

 ліберальна; 

 поєднання, ситуативний вибір позиції; 

 свій варіант.  

10.  Якої позиції дотримуєтеся Ви у взаємодії зі своїми студентами? 

 авторитарна; 

 демократична; 

 ліберальна; 

 поєднання, ситуативний вибір позиції; 

 свій варіант.  

11.  Як часто Ваші студенти звертаються до Вас за життєвою порадою? Вони 

діляться з Вами своїми проблемами?  

 так;  

 ні.  

12.  Лідерські якості – це (можна вибрати декілька варіантів): 

 важливий компонент особистісної та професійної ефективності; 

 ключовий набір компетенцій, умінь, навичок для сучасної людини; 

 другорядні професійні та особистісні компетенції; 

 напрям для саморозвитку та самовдосконалення за межами освітнього 

процесу вишу; 
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 філософська концепція з утопічними можливостями реалізації; 

 свій варіант. 

13.  Чи потрібно формувати і розвивати лідерські якості у студентів економічних 

університетів: 

 так, це вимога сучасного ринку праці; 

 так, це створює додаткові можливості для професійного й особистісного 

зростання; 

 ні, це «додаткові» навантаження на студентів; 

 складно відповісти; 

 свій варіант. 

14.  Хто, на Вашу думку, має розвивати лідерські якості у студентів? 

 куратори академічних груп; 

 професорсько-викладацький склад;  

 органи студентського самоврядування; 

 проректор з навчально-педагогічної роботи; 

 центр мистецтва та дозвілля; 

 спеціалізований структурний відділ; 

 свій варіант. 

15.  Для підвищення ефективності виховної роботи університету слід удатися до 

таких заходів (можна вибрати кілька варіантів):  

 збільшення кількості позанавчальних заходів; 

 запрошення професіоналів та експертів з особистісного розвитку людини; 

 розробка календарного плану проведення тренінгів та коуч-заходів; 

 створення відповідного методичного забезпечення для тренінгів; 

 налагодження співпраці з громадськими організаціями; 

 створення простору для особистісного та професійного розвитку; 

 формування університетських корпоративних цінностей; 

 розширення повноважень органів студентського самоврядування; 

 запровадження заохочувальних елементів у форматі «нагорода за успіх»; 

 свій варіант. 

 

 

Щиро вдячні за Вашу щирість і надану увагу! 
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ВСТУП 

 

Одним із основних показників оцінки ефективності функціонування закладу 

вищої освіти є частка освітнього ринку, яку він займає і яку постійно має 

намагатися розширити в умовах конкуренції між вишами та демографічної кризи.  

 Досягнення цієї мети нині можливе лише за рахунок забезпечення високої 

якості діяльності ЗВО.  

Поняття «якість» вищої освіти є багатоаспектним. Воно охоплює і якість 

освітніх програм і навчальних планів, і якість викладання навчальних дисциплін, і 

якість та компетентність персоналу, і якість практичної підготовки здобувачів 

освіти. З урахуванням вимог міжнародних освітніх програм якість освіти має 

розглядатися як: 

 ступінь відповідності реальних результатів вищої освіти ринковій 

кон’юнктурі; 

 показник чинників матеріально-технічної і ресурсної забезпеченості 

освітнього процесу; 

 комплексний показник чинників престижності й економічної 

результативності вищої освіти;  

 показник досконалості змісту, технологій і системи оцінки досягнень;  

 показник інвестиційної принадності вищої освіти тощо. 

На вказані аспекти впливають різні чинники. Тому високий рівень якості 

вищої освіти має забезпечуватися завдяки комплексному розв’язанню проблеми 

якості освітніх послуг з урахуванням усіх чинників, які впливають на результат 

діяльності закладу вищої освіти.  

Стратегічна мета університету – забезпечення конкурентоспроможності на 

вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці – 

потребує системного підходу до координації напрямів діяльності кафедр і 

структурних підрозділів, персоналу, ресурсів, освітніх технологій, інформації на 

всіх етапах – від вивчення вимог замовників щодо якості освітніх послуг до 

випуску фахівців, їхнього працевлаштування та післядипломної перепідготовки.  

Університет поставив завдання опанувати систему цілеспрямованого 

управління всіма чинниками, що впливають на освітні послуги, з метою 

забезпечення гарантій якості процесів і результатів освітніх послуг. 

Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг 

спрямована на формування системи об’єктивної оцінки й самооцінки якості вищої 

освіти за всіма спеціальностями та запровадження комплексних технологій 

підтримки управлінської діяльності ректорату. Управління якістю освітніх послуг 

пов’язується з необхідністю розробки спеціальних технологій підтримки такого 

управління як стратегічної основи управління університетом. 

Система управління якістю діяльності університету згідно з вимогами 

міжнародних стандартів ISO зорієнтована на управління якістю процесів з 

надання освітніх послуг і спрямована на формування системного підходу та 

ефективність управління якістю з урахуванням усіх етапів надання освітніх 

послуг та принципів загального менеджменту якості. 
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«Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху 

кожного» 

 

Забезпечення розвитку потенціалу та можливостей для самореалізації 

студентів і співробітників у процесі їхньої спільної освітньої, наукової, 

інноваційної та організаційної діяльності; підготовка визнаних в Україні 

та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у сфері 

економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та 

інформаційних технологій 
 

Місія 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

 

 

 

 «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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Стратегічна мета університету– забезпечення конкурентоспроможності 

університету на вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг і 

праці 

Візія університету 

 

Створення полілінгвістичного, інноваційного закладу вищої освіти лідерського типу, 
конкурентоспроможного на вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах. 

Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах 
ціннісного лідерства та лідерства служіння. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського 

потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах 
самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній діяльності, програмах міжнародного 

співробітництва і мобільності. 
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забезпечення умов реалізації основних принципів 

управління якістю діяльності університету 

 

Мета 

Система управління якістю діяльності  

Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 Політика 

Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 в галузі якості  
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Процеси системи управління якістю діяльності 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

Головні процеси Процеси управління Допоміжні процеси 

Освітній процес 

 
Наукова діяльність 

 
Виховання студентської 

молоді 

 

Міжнародне 

співробітництво 

 

Післядипломна освіта та 

підвищення кваліфікації  

 

Стратегічне планування 

 
Оперативне управління 

 
Внутрішній аудит 

 
Фінансове планування 

 

Соціальне забезпечення персоналу і 

студентів 

Формування 

контингенту студентів 

 

Аналіз системи 

управління якістю з боку 

керівництва 

 

Маркетинг ринків праці та освітніх 

послуг 

 
Навчально-методичне забезпечення 

 
Інформаційні ресурси 

 
Моніторинг якості освітніх послуг 

 
Управління персоналом 

 

Управління інфраструктурою та 

матеріально-технічними ресурсами 
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Стратегічне 

планування – 

забезпечення 

стабільногорозвитк

у університету, 

вироблення 

стратегії, місії, 

бачення, а також 

здійснення аналізу 

зовнішнього 

середовища і 

внутрішньої 

ситуації 

 

Оперативне 

управління –

організація, 

моніторинг та 

регулюванняжиттєдіял

ьності університету 

задля успішної 

реалізації визначеної 

вищим керівництвом 

політики, розв’язання 

поставлених завдань 

та досягнення 

показників якості 

 

Фінансове планування –  

організація, моніторинг та 

регулювання  ефективної 

фінансово-економічної 

діяльності університету для 

успішної реалізації визначеної 

вищимкерівництвом стратегії 

розвитку університету, 

розв’язанняпоставлених завдань 

та досягнення показників 

якості 

Внутрішній аудит – 

отримання достовірної та 

повної інформації для 

прийняття обґрунтованих 

управлінських рішеньщодо 

вдосконалення організації 

й управління процесами 

діяльності університету 

Аналіз системи управління 

якістю з боку керівництва– 

оцінка ефективності досягнення 

поставлених цілей та показників, 

визначення пропозицій щодо 

вдосконалення розвитку 

діяльності університету 

Цілі процесів управління 
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Головні процеси 

Освітній процес – створення 
відповідних умов для 

формування професійних 
знань, умінь і навичок 

студентів та 
максимально ефективних 

умов для організації 
освітньої діяльності 

Формування 
контингенту –

забезпечення умовта 
завдань вищого 

керівництва 
щодоформування 

якісного 
складуконтингенту 

студентів відповідно 
до чинного 

законодавства та 
нормативних 

документів МОНУ 

Наукова діяльність – 
створення 

максимально 
ефективних умов для 

планування та 
організації науково-

дослідної роботи 
науково-педагогічних 

працівників і 
студентів 

Виховання 
студентської молоді 

– формування 
системипоглядів, 

переконань, ідеалів, 
традицій, звичаїв, 

світоглядної позиції 
та ціннісних 
орієнтирів 

молоді,розвиток 
духовності 

особистості через 
комплекс 

відповідних заходів 

Міжнародне 
співробітництво – 
встановлення та 

розширення 
міжнародних зв’язків, 

що забезпечить 
підвищення якості 

освітніх послуг 
досвітового рівня 

 

Післядипломна освіта та 
підвищення кваліфікації – 

забезпеченні умов 
підвищення науково-

педагогічного і 
професійного потенціалу 

науково-педагогічних 
працівників, працівників 

підприємств та організацій 
різних форм власності, у 
т.ч. споживчої кооперації 

 



262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-
методичне 

забезпечення - 
забезпечення 

освітнього процесу в 
університеті 

високоякісною 
навчально-

методичною 
літературою 

Управління 
персоналом– 
забезпечення 

університету якісним 
кадровим 

потенціалом, 
організація його 

ефективного 
використання, 

професійного та 
соціального 

розвитку, досягнення 
раціональногоступен

я мобільності 
персоналу 

Допоміжні процеси 

Управління інфраструктурою та 
матеріально-технічними ресурсами–

визначення, забезпеченнята підтримка в 
робочому стані інфраструктури, необхідної 

для досягнення відповідності вимогам 
освітнього процесу,забезпечення 
освітнього процесу та діяльності 

університету загалом необхідними та 
якісними матеріально-технічними 

ресурсами 
 

Інформаційні 
забезпечення– 

якісне забезпечення 
освітнього процесу, 
студентів, науково-

педагогічних 
працівників,допоміж
но-обслуговуючого 

персоналуінформаці
йними ресурсами 

Маркетинг ринків 
праці та освітніх 

послуг – 
визначення потреб та 

інтересів 
потенціальних 

споживачів освітніх 
послуг 

Моніторинг якості 
освітніх послуг–

отримання 
об'єктивної 

інформації щодо 
якості надання 

освітніх послуг в 
університеті та 

визначення 
напрямків її 
поліпшення 

Соціальне 
забезпечення 

персоналу і студентів 
– забезпечення 

ергономічних умов 
працездатності 

персоналу та 
навчання студентів, 

матеріальної 
підтримки вситуаціях 

соціальнихризиків 
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Основні завдання системи управління якістю діяльності 

університету 

Активний маркетинг і 

сегментування ринку освітніх 

послуг, моніторинг ринку праці, 

вимог замовників, підвищення 

рівня їх задоволеності 

зацікавлених сторін 

 

Забезпечення відповідальності 

керівництва за дієвість 

функціонування системи 

управління якістю діяльності, 

створення умов 

співробітництва для 

результативного та якісного 

виконання функціональних 

обов’язків співробітниками, 

забезпечення виконання 

законодавчих вимог 

 

Делегування повноважень 

працівникам, удосконалення 

системи мотивації та заохочення 

персоналу до творчої, ефективної 

та ініціативної роботи 

 Удосконалення підходів до 

проектування процесів, 

проведення своєчасної 

актуалізації документованих 

процедур, забезпечення 

процесів необхідними 

ресурсами, визначення 

результатів процесів і їх 

впливу на ефективність 

діяльності  

 

Аналіз результатів системи 

управління якістю діяльності 

університету, розробка та 

впровадження дій, спрямованих 

на поліпшення дієвості системи 

 

Використання принципу 

«командна робота», 

забезпечення взаємозв’язку 

головних процесів, допоміжних 

процесів і процесів управління  

 

Вимірювання та збір 

достовірних і точних даних 

щодо якості управління всіма 

процесами діяльності 

університету 

 
Організація та застосування 

взаємовигідних партнерських 

відносин із закладами вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації та 

загальноосвітніми закладами  
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Людина 

 
Чесність 

 

Цінності діяльності університету 

 

Лідерство 

 

Відповідальність 

 

Духовність 

 

Довіра 

 

Професіоналізм 

 

Рівність  

 

Свобода 

 

Лояльність 

 
Суспільне визнання 

 
Ввічливість 

 

Сміливість 

 

Енергійність 
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