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В статье проанализированы подходы ученых по раскрытию 
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ДУХОВНІСТЬ ЛІДЕРА В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЙОГО 

ПІДГОТОВКИ 

 

Зростання суспільних потреб у справжніх професіоналах-

лідерах помітно активізувало дослідження феномену лідерства, а 

також розробку і використання засобів, способів і педагогічних 

технологій цілеспрямованої підготовки лідерів. Однією з 

актуальних проблем при цьому виступає чітке визначення цілей і 
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змісту підготовки лідерів та її відповідність суспільним вимогам і 

очікуванням. Особливо високі вимоги висуваються до великих 

лідерів, чий вплив поширюється на десятки й сотні тисяч людей, 

істотною мірою визначаючи їхній добробут та соціально-

психологічне самопочуття. 

Однією з характерних характеристик таких лідерів є 

нестандартне мислення і часте недотримання принципів і 

правил, що склалися. Як пише з цього приводу успішний 

американський підприємець Кевін Круз, у великих лідерів немає 

правил, і кожного разу, коли вони стикаються з правилом, це 

позбавляє їх можливості зробити вірний вибір або прийняти 

креативне рішення. На його глибоке переконання, у великих 

лідерів дуже щільний розпорядок. Вони буквально одержимі 

часом, оскільки добре знають, що кожна хвилина, витрачена 

даремно, це хвилина втрачена для кінцевого результату [4]. 

Такі риси і якості великих лідерів часто наслідують їхні 

прихильники з числі лідерів нижчого рівня. Однак безумовна 

цінність цих особливостей загрожує нехтуванням духовно-

культурними аспектами взаємовідносин та плідної взаємодії лідера 

зі своїми прихильниками та з іншими людьми. А це нехтування 

знецінює саму сутність лідерства й ті цілі, задля досягнення яких 

він, власне, і здійснює свою лідерську діяльність. У постійній 

гонитві за успіхом, владою й подоланням різних бар’єрів і 

перешкод лідер може поступово втрачати людяність, 

перетворюючись на своєрідного робота.      
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Ефективним засобом, яки може стояти на заваді цій 

небезпеці, постає багатий духовний світ лідера і високий рівень 

його загальної і професійної культури. Вони не тільки активно 

сприяють його життєвому оптимізму й відчуттю повноти життя, а й 

відчутно посилюють прагнення і можливості його професійної 

лідерської діяльності. Більш того, розвинена духовність лідера 

виступає одним з надійних джерел розвитку і його відповідальності. 

А поєднання духовності й відповідальності створює важливі 

передумови для успішного прояву лідерських якостей в процесі 

виконання суспільних завдань і вимог та безумовного досягнення 

бажаних цілей. 

Тому розвиток духовності й відповідальності лідера 

постає одним з надзвичайно важливих завдань системи освіти. 

Воно повинно буквально пронизувати всі її основні компоненти 

– навчання лідера, його виховання, особистісний розвиток і 

соціалізацію. Адже бездуховна і безвідповідальна людина 

взагалі не може бути справжнім лідером. А у тому разі, коли 

така людина стає формальним керівником, все одно вона не 

користуватиметься належним авторитетом навіть серед своїх 

підлеглих, не говорячи вже про інших людей з її оточення. 

Через це такий фахівець не зможе ефективно керувати людьми й 

успішно досягати визначених цілей. 

Система цілей належної підготовки справжніх 

професіоналів-лідерів повинна включати цілісну єдність їх 

навчання й виховання, особистісного розвитку і соціалізації. При 
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цьому кардинальні зміни суспільно-політичних та соціально-

економічних умов істотно впливають на систему життєвих цілей і 

цінностей студентства, а відтак і на можливості й підходи до 

формування та розвитку їхнього духовного світу. Тим більш, що 

сьогодні виникла принципово нова проблема, на яку звертає увагу 

К. Астахова. На думку вченої, «вища освіта початку ХХІ століття 

жорстко наштовхнулася на проблему відсутності мотивації у 

сучасного студентства». І саме ця, за її словами, «катастрофічна за 

темпами та всеосяжності втрата мотивації відчутно понизила якість 

отримуваної освіти і так же відчутно збентежила 

університетського професора, який звик працювати у 

принципово іншому середовищі» [1, с. 16].  

Оскільки суспільство не в змозі забезпечити такому 

професорові ані інших студентів, ані звичного для нього 

соціокультурного середовища, йому залишається пристосовуватися 

до нових умов. Але це пристосування як своєрідна адаптація до 

нових умов суспільного буття не повинна бути своєрідною 

«здачею» світоглядних і життєво-ціннісних позицій. Воно має 

виходити з розуміння цінностей та ідеалів сучасних студентів, 

визнання їхнього безумовного права на свої погляди й думки. 

Але це аніскільки не виключає і права педагога висловлювати 

свої оцінки цих думок і поглядів, цінностей та ідеалів. Однак 

вони мають бути виваженими, достатньою мірою 

аргументованими й необразливими.  
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 Викладач повинен глибоко розуміти, що його педагогічний 

вплив на студентів визначається не тільки тим, що він говорить, а й 

як, визначається насамперед його ставленням до студентів і до своєї 

професії, моральними принципами і переконаннями, його 

самодисципліною. Він має розуміти, що його особистий приклад не 

тільки слугує його авторитету, а й постає джерелом істотного 

впливу на особистісний розвиток студентів.    

Третій президент США Томас Джеферсон, 

підкреслюючи значення самодисципліни, закликав: «прагніть 

бути порядним у будь-якій ситуації з усіма. Ніколи не турбуйте 

інших тим, що можете виконати самі. Коли допомоги чекати 

нізвідки, потрібно самим знаходити і виконувати рішення; 

знаходити сили всередині себе, а не покладатися на інших». При 

цьому політик підкреслював, що «залежність породжує 

підлесливість і продажність, пригнічує зародок чесноти і готує 

слухняних виконавців амбіційних планів» [2, с. 121].   

Уявляється цілком зрозумілим, що ця перспектива не 

стосується тих людей, які прагнуть бути лідерами і яким 

притаманні розвинені морально-вольові якості, що сприяють 

формуванню у них почуття відповідальності за свої рішення й 

дії, вчинки та поведінку. Крім того, потенційним лідерам саме 

властива здатність ефективного використання технології 

делегування повноважень, яка істотно підвищує їхні власні 

можливості й можливості їхніх команд стосовно успішного 

виконання спільної діяльності. 
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Добре відомо, що життя й діяльність кожної людини 

відбувається в конкретних соціально-економічних і культурно-

історичних умовах. Тому вона звичайно ставить перед собою такі 

життєві цілі, які їй уявляються посильними й досяжними. Однак у 

лідерів не існує таких обмежень. Вони розглядають не обставини, а 

можливі шляхи, способи і засоби успішного розв’язання навіть 

найскладніших завдань, які ці лідери ставлять перед собою. Але 

водночас духовність і відповідальність лідера зумовлюють 

безумовне дотримання ним правових і моральнісних норм при 

виборі як цілей, так і способів їх досягнення. І це дотримання також 

є проявом його самодисципліни й відповідальності перед людьми і 

перед своєю совістю. 

Раніше нам доводилося писати, що «глибоке осмислення 

проблеми людської відповідальності відкриває можливість дійти 

висновку про те, що вона має розглядатися не тільки як 

соціально-психологічна, але й як духовно-соціальна проблема. 

Це зумовлено тим, що вона найтіснішим чином пов’язана з 

філософськими питаннями про сенс життя і людського буття 

взагалі» [3, с. 104]. Для справжнього ж лідера сенс життя 

полягає у служінні високим цілям і визначальною мірою де 

термінується духовністю й відповідальністю. Ось чому загальна 

система цілей і завдань освітнього процесу підготовки лідера як 

особистості і професіонала обов’язково має передбачати розвиток і 

збагачення його духовного світу. 
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Формування духовності постає важливим складником 

особистісного розвитку студента. Кращі педагоги розвивають 

духовність молоді, але для цього вони самі мають бути духовними 

особистостями. Духовність самого педагога тісно пов'язана з 

його загальною, професійною і моральнісною культурою. Її ж 

проявом постають його моральна чистота і людяність у 

ставленні до студентів, до інших людей і до суспільства в 

цілому. Моральнісна культура педагога як прояв духовності 

являє собою не тільки одну із вкрай важливих складників його 

професійної культури, навіть не тільки одну з його атрибутивних 

особистісних характеристик, а й водночас ще й один з надзвичайно 

потужних засобів його духовної діяльності. 

Однак слід спеціально підкреслити, що духовна діяльність 

педагога в першу чергу має бути спрямована на розвиток 

духовності студентів. При цьому його особлива увага і основні 

зусилля повинні бути зосереджені на духовності потенційних 

лідерів. Адже лідерський потенціал останніх може бути 

спрямований як на позитивні, моральні справи, так і на 

деструктивні. Запобіганню самої можливості негативних проявів 

лідерського потенціалу і має слугувати духовність лідера. Вона 

істотною мірою впливає на його моральність і відповідальність, 

детермінуючи характер його діяльності, вчинків і поведінки, 

характер його взаємовідносин з людьми. 

Важливим завданням педагога і системи підготовки лідерів 

взагалі постає також прищеплення їм розуміння того, що в умовах 
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мінливого світу збереження лідерського статусу вимагає від його 

носіїв постійного самонавчання, самовиховання і 

самовдосконалення. 
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ДУХОВНІСТЬ ЛІДЕРА В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ ЙОГО ПІДГОТОВКИ 

 

Показано, що посилення потреб соціуму в лідерах 

активізувало дослідження феномену лідерства, розробку і 

цільове використання засобів, способів і педагогічних 

технологій підготовки лідерів. Проаналізовано зміст цієї 

підготовки та обґрунтовано необхідність формування 

духовності та відповідальності лідерів як важливих її елементів. 

Розглянуто значення і роль духовності й культури педагога як 

передумови розвитку духовності потенційного лідера. 

 

Ключові слова: потреба в лідерах, підготовка лідерів, 

система цілей, духовність, відповідальність, культура. 
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ДУХОВНОСТЬ ЛИДЕРА В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ ЕГО 

ПОДГОТОВКИ 

 

Показано, что рост потребностей общества в лідерах 

активизировало исследования феномена лидерства, разработку и 

целевое використання средств, способов и педагогических 

технологий подготовки лидеров. Проанализировано содержание их 
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подготовки и обосновано необходимость формирования 

духовности и ответственности лидеров как важных ее элементов. 

Рассмотрено значение и роль духовности и культуры педагога как 

предпосылки развития духовности потенциального лидера. 

 

Ключевые слова: потребность в лидерах, подготовка 

лидеров, система целей, духовность, ответственность, культура. 

 

Ponomaryov О. S., Kharchenko A. A. 

 

SPIRITUALITY OF THE LEADER IN THE SYSTEM OF 

PURPOSES OF ITS PREPARATION 

 

It is shown that the growth of society’s needs for leaders has 

intensified research on the leadership phenomenon, development and 

targeted development of means, methods and pedagogical technologies 

for training leaders. The content of their training is analyzed and the need 

for the formation of spirituality and responsibility of leaders as its 

important elements is substantiated. The significance and role of 

spirituality and culture of the teacher as a prerequisite for the 

development of the spirituality of a potential leader is considered. 
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