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Лідерський потенціал студентів ЗВО в освітньому просторі 

Проблема успішного лідерства традиційно належить до основних 
прикладних проблем соціальної й організаційної психології. У зв’язку з 
глобальними змінами соціального устрою суспільства наприкінці XX – початку 
XXI століття різко виріс попит на лідерів – осіб, здатних об’єднувати інших людей 
для досягнення поставлених завдань, у рамках організацій, неформальних 
об’єднань і політичних рухів. Зміни і модернізаційні процеси, що відбуваються в 
нашому суспільстві сьогодні, зачіпають різноманітні сфери життя людей. 
Рішучість, готовність до самостійного і відповідального вибору, вироблені 
комунікативні й організаторські навички, здатність до самоорганізації і 
саморозвитку, прояв активності до побудові власної траєкторії життя, готовність 
надати допомогу оточенню, розуміння і врахування їх інтересів [3]. 

Можна констатувати, що зараз існує безперечна потреба конкретних 
організацій і суспільства в цілому у фахівцях, які мають здібності до реалізації 
лідерської поведінки. Важлива роль в освітньому просторі вищих закладів освіти 
на етапі навчання – це розвиткок лідерського потенціалу студентів ЗВО. 
Підготовка соціально перспективних студентів в освітньому просторі у закладах 
вищої освіти, потенційних лідерів, які за наявності відповідних якостей, умінь і 
навичок здатні у перспективі взяти на себе відповідальність за вирішення 
проблем, є надзвичайно насущною. Великий інтерес представляють роботи, 
присвячені різним аспектам лідерства, теорії і практики виявлення лідерів, і 
реалізації ними організаторських і лідерських функцій: А. Н. Лутошкіної, 
Л.І. Новікової, А. В. Петрівського, Л. І. Уманського, О. С. Газмана, 
В.А. Караковського, Е. А. Ямбурга, Г. М. Андреєвої. Лідерство як міру успішності 
педагогічної діяльності розглядали у дослідженнях А. І. Давлетова 
(Михайличенко, 2015) і Г. В. Угляниця (Угляница, 2008). Різні умови для 
реалізації лідерського потенціалу студентів виявляли А. Б. Голуб (Голубь, 2009) і 
A. B. Зорина (Калашнікова, 2010). Аспекти лідерства в освіті досліджували 
Л.А. Лесина (Лесина, 2002) і В. І. Гам (Гам, 2009). У дослідженні І. В. Дригіної 
відбитий процес активізації лідерського потенціалу особистості студента в 
освітньому процесі ЗВО, а у А. Б. Іванової – у процесі позанавчальної діяльності 
(Іванова, 2010). Науковці досліджували лідерські якості, емоційний інтелект та 
особливості лідерського потенціалу, а також розвиток та вдосконалення 
лідерського потенціалу у студентів ЗВО, в умовах інноваційного розвитку всіх 
сфер діяльності [4]. 

Аналіз проблеми лідерського потенціалу в науковій психолого-
педагогічній літературі надав змогу розглянути різні концепції та підходи до 
даної проблематики в психології. На даний час соціальна значущість проблеми 
розвитку лідерського потенціалу особистості зростає. Університетська, 
післядипломна, безперервна освіта обирає за основну мету – виховання 
активної особистості, яка має розвинутий лідерський потенціал. Лідерський 
потенціал в узагальненому виді розглядається як можливість і готовність 
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індивіда до ефективної лідерської поведінки. Виходячи із сутнісних 
характеристик лідерського потенціалу, в його структурі виділяють такі базові 
психологічні компоненти: когнітивний компонент лідера – включає Я-
концепцію і професійно-управлінський світогляд лідера; компетентністно-
поведінковий компонент лідера – включає комплекс індивідуально-особових, 
соціальних і організаційно-управлінських якостей (вміння вирішувати 
проблеми, наявність творчого підходу, вплив на оточуючих, організаторські 
здібності, вміння працювати з групою); емоційний компонент – включає 
емоційний інтелект (самосвідомість; самоконтроль; соціальна чуйність; 
управління взаємовідносинами – і пов’язаних з ними навичок); організаційні та 
соціально-психологічні умови прояву лідерства [2]. 

Слід відзначити ряд чинників навчання у ЗВО. У цьому віці у студентів 
формуються навички, які забезпечують успішність вирішення завдання розвитку 
лідерського потенціалу. По-перше, період навчання пов’язаний з інтенсивними 
змінами системи поглядів і внутрішньої позиції особистості, істотним 
перетворенням системи ціннісних орієнтації, перейняттям на себе 
відповідальності за власне життя, переоцінкою стосунків з людьми і зміною 
стратегій взаємодії з ними. Цей вік вважається періодом інтенсивного формування 
рис вдачі і становлення особистості. Усе це може бути гарною основою для 
розвитку особистісних якостей лідера та розвитку лідерського потенціалу. По-
друге, специфіка навчання у ЗВО з перших днів навчання пов’язана із освоєнням 
професійної, організаційної і субординаційної взаємодії, а також розвитком 
спеціальних здібностей. Це є доброю основою для формування психологічних 
компонентів лідерського потенціалу. По-третє, спілкування і взаємодія студентів 
здійснюється в новоорганізованих групах з активізованими процесами групової 
динаміки, що є оптимальною соціально-психологічною основою для становлення 
лідерства в групі [1]. 

Важливими чинниками, що забезпечують успішність розвитку лідерських 
потенціалу, є: опора на розробки теорії лідерства, а також на навчально-
професійну реальність життєдіяльності навчальних груп; відбір кандидатів з 
урахуванням їх лідерських здібностей; створення в освітньому просторі вищої 
освіти соціально-психологічних умов, стимулюючих прояв лідерства у 
навчальних групах. Важливою умовою, що забезпечує стійкість досягнутих у 
процесі навчання результатів і успішності їх перенесення у професійну реальність, 
є психологічний супровід, практичні рекомендації, підвищення ефективності 
процесу формуванні лідерських якостей та розвитку лідерського потенціалу 
студентів ЗВО в умовах інноваційного розвитку всіх сфер діяльності [5]. 
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Відповідальність як атрибутивна риса інтелігента  

Аналіз сукупності процесів функціонування і розвитку практично будь-
якого суспільства переконливо свідчить про їхню складність і суперечливість, 
які зумовлені складністю й суперечливістю самої людини та її взаємовідносин з 
іншими людьми, з різними спільнотами і суспільством у цілому. Разом із тим, 
необхідно підкреслити такі джерела суперечливості, як істотна відмінність, а то 
й протилежний характер цілей і прагнень, потреб та інтересів людей. Крім того, 
на їхні взаємовідносини впливає широке розмаїття психологічних рис та інших 
індивідуальних особливостей. 

Наведені обставини здатні породжувати гострі конфліктні ситуації, які у 
поєднанні з притаманними людині від природи егоїзмом, агресивністю та 
звичкою вважати саме свої цілі й інтереси пріоритетними й нехтувати цілями й 
інтересами інших людей здатні серйозно руйнувати взаємовідносини, систему 
взаємовідносин й посилювати ворожість. Усвідомлення реальної небезпеки 
такого руйнування для спільної діяльності людей, для нормального 
функціонування і розвитку самого суспільства змушує розробляти відповідні 
механізми його запобігання або хоча б стримування. 

У процесі свого розвитку людство у якості таких механізмів виробило 
спочатку звичаї і традиції, а згодом і більш формалізовані системи норм моралі 
і права. Останні вже передбачають і систему санкцій за порушення цих норм, і 
їх відображення в системі гуманістичних життєвих цінностей. Визначення 
потенційної небезпеки безсистемного характеру міжособистісних відносин та 
пошук ефективних шляхів і способів доцільного упорядкування цих відносин 
стало однією з важливих функцій специфічного суспільного прошарку, яким 
виступає інтелігенція. 

Вона являє собою суспільне угрупування людей, зайнятих професійною 
розумовою діяльністю, що носить переважно складний творчий характер. Крім 
того, до завдань і функцій інтелігенції відноситься розвиток культури та її 


