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Сьогодні ми можемо констатувати суттєве зростання інтересу до 
проблеми формування лідерської позиції у майбутніх фахівців. Дані 
здійсненого дослідження серед аспірантів Національного технічного 
університету  «Харківський політехнічний інститут», що вже закінчили 
магістратуру за інженерними спеціальностями (75 осіб), свідчать, що 41,33% 
опитуваних показали низький ступінь володіння лідерськими якостями; 38,66% 
піддослідних показали низький рівень володіння організаційними здібностями; 
здатність розуміти та аналізувати фактори, що зумовлюють становлення 
лідерської позиції майбутнього інженера, засвідчило лише 2,42% респондентів. 
Такі результати ще раз підкреслюють актуальність даного дослідження [1]. 
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив нам зробити висновок, що 
формування лідерської позиції у майбутніх фахівців під час виховного процесу 
у закладах вищої освіти буде найбільш ефективним, при виконанні наступних 
педагогічних умов: залучення студентів у практичну, самостійну діяльність, що 
передбачає застосування організаційних, комунікативних, когнітивних, 
рефлексивних умінь та зумовлює прояв їх лідерської позиції; моделювання 
професійно-орієнтованих завдань, що вимагають від студентів вибору 
оптимальних способів лідерського впливу у ситуаціях діалогічної та групової 
взаємодії; виховання ціннісного ставлення до лідерської позиції в 
позааудиторній та аудиторній роботі. Наведені педагогічні умови складають 
єдиний комплекс, оскільки вони взаємопов’язані між собою і доповнюють один 
одного. Ці педагогічні умови повинні застосовуватися з першого курсу 
протягом всього виховного процесу у закладах вищої освіти. Оскільки у всьому 
світі на перший план виходить проблема людського фактору, людських 
ресурсів, що і накладає вимогу щодо посилення гуманітарної, особливо 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців на професійну освіту 
[c. 80-81]. Лідерська позиція є значущою складовою особистості майбутнього 
фахівця. Це особистісне утворення, що включає в собі усвідомлення студентом 
готовності до виконання ролі лідера та здатності до організаційного впливу на 
навчальний або професійний колектив. Лідерська позиція ґрунтується на 
лідерському потенціалі особистості та формується в процесі засвоєння 
лідерської ролі в різних життєвих ситуаціях, включаючи умови професійної 
сфери діяльності. Формування лідерської позиції у майбутніх фахівців 
відбувається за допомогою визначених педагогічних умов. 
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