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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЛІДЕРСЬКИХ 

ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Постановка проблеми. Забезпечення якісних змін в освітній системі 

вимагає перегляду концептуальних засад професійної підготовки 

майбутніх фахівців-лідерів. Особливого статусу набуває притаманність 

особистості професійно значущих лідерських якостей[1,2]. 

Зміст професійної компетентності викладача будь-якої спеціальності 

визначається кваліфікаційною характеристикою. Вона являє собою 

нормативну модель компетентності педагога, відображаючи науково 

обґрунтований склад професійних знань, умінь і навичок. Тож 

додержуємося думки, що професійна компетентність педагога виражає 

єдність його теоретичної й практичної готовності в цілісній структурі 

особистості й характеризує його професіоналізм [3].  

Основна мета виступу полягає в моделюванні професійно значущих 

лідерських якостей майбутніх викладачів вищої школи.  

Виклад основного матеріалу. Розробку програми розвитку 

професійно значущих якостей (ПЗЯ) особистості майбутнього викладача 

можна здійснювати на базі професіографічної моделі [2,3]. Для таких 

моделей основою є вибір базових властивостей ―від професії‖, що 

будуються на уявленнях про деяку систему вимог, що висуваються 

професією до фахівця й до спеціальних здібностей, якими повинен 

володіти претендент на цю професію. Склад і структура таких вимог 

виділяються звичайно експертним шляхом. Часткову професіографічну 
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модель професіонала (педагога-лідера), що включає найбільш значимі для 

його професійної діяльності якості, наведено у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Онтологічний аспект факторно-критеріальної моделі педагога-лідера 

Змістовне наповнення фактора 

впливу Фi, що визначає 

формування i  - го блоку 

професійно значущих якостей 

Показники сформованості та прояву 

якостей педагога-лідера, ijя , де i – 

порядковий номер фактора, що 

представляє якості певної сфери; j – 

порядковий номер окремої якості; Яk– 

нумерація якості у загальному заліку, де 

k – номер якості за порядком 

1 2 

Блок 1. Когнітивно-пізнавальна сфера 

Ф1 – фактор, який представляє 

когнітивні (пізнавальні якості) 

(Я1-Я6): стосується обсягу і 

якості професійних знань, якості 

різних видів мислення, що 

застосовуються у педагогічній 

діяльності, правильності і 

грамотності мови і мовлення 

педагога, характеризує загальну 

освіченість 

я11= {інтерес до педагогічної професії 

(Я1)}; 

я12 = {творча уява (Я2)}; 

я13 = {добра пам‘ять (Я3)}; 

я14 = {рефлексивність (Я4)}; 

я15 = {професійно педагогічні схільності 

(Я5)}; 

я16 = {академічні здібності (Я6)} 

Блок 2. Емоційно-вольова сфера 

Ф2 – фактор, який представляє 

емоційно-вольові якості (Я7-

Я11): стосується рівня 

емоційної стійкості, прояву 

чуйності по відношенню до тих, 

кого навчають та своїх колег, 

характеризує моральну стійкість 

особистості та її громадянську 

позицію 

я21= {стресовитривалість (Я7)}; 

я22 = {вольові якості (Я8)}; 

я23 = {чуйність (Я9)}; 

я24 = {моральна стійкість (Я10)}; 

я25 = {громадянська позиція (Я11)} 
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Продовження таблиці 3 

Блок 3. Професійно-діяльнісна сфера 

Ф3 – фактор, який представляє 

особистісно-професійні якості 

(Я12-Я18): розкриває міру 

прояву покликання особистості 

до професії та рівень її 

працелюбності у здійсненнї 

професійної діяльності, 

характеризує професійну та 

соціально-психологічну 

компетентність, спрямованість 

до  інновацій у педагогіці та 

освіті, готовність до здійснення 

педагогічного прогнозування та 

інтелектуально-творчої 

діяльності 

я31= {покликання (Я12)}; 

я32 = {працелюбність (Я13)}; 

я33 = {професійна компетентність 

(Я14)}; 

я34 = {соціально-психологічна 

компетентність (Я15)}; 

я35 = {інноваційна спрямованість (Я16)}; 

я36 = {педагогічне прогнозування 

(Я17)}; 

я37 = {інтелектуально-творчі якості 

(Я18)} 

Блок 4. Сфера міжособистісних відносин 

Ф4 – фактор, який представляє 

особистісно-індивідуальні 

якості (Я19-Я26): стосується 

обсягу розвитку якостей, які 

вкрай важливі для побудови 

ефективних міжособистісних 

відносин, розвитку педагогічно 

доцільних відносин та 

технології педагогічного 

співробітництва 

я41= {почуття гумору (Я19)}; 

я42 = {гуманність (Я20)}; 

я43 = {чесність (Я21)}; 

я44 = {порядність (Я22}; 

я45 = {справедливість (Я23)}; 

я46 = {тактовність (Я24)}; 

я47 = {інтелегентність (Я25)}; 

я48 = {довіра (Я26)} 

Блок 5. Сфера самовідношення 

Ф5 – фактор, який представляє 

якості самості особистості (Я27-

Я32): стосується обсягу і рівня 

готовності до особистісно-

професіного розвитку й 

самовдосконалення, 

характерізує відношення до 

етапів процесів самості, 

розуміння сутності цих етапів та 

особливостей здійснення 

я51= {самопізнання (Я27)}; 

я52 = {самоорганізація (Я28)}; 

я53 = {саморегуляція (Я29)}; 

я54 = {самовдосконалення (Я30)}; 

я55 = {вимогливість (Я31)}; 

я56 = {самокритичність (Я32)}; 
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Методи, за допомогою яких визначався прояв певної якості, та 

форма оцінювання професійно значущих лідерських якостей 

систематизовано та наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Розрахунок коефіцієнту рівнів сформованості професійно значущих  

якостей педагога-лідера за окремими блоками 

Компоненти 

потенціалу 

особистості 

педагога-лідера 

Методи діагностики 

Коефіцієнт  

питомої вагомості  

сфери якостей, γ (ni) 

Блок 1. Когнітивно-

пізнавальна сфера 

анкетування, фронтальні та 

індивідуальні бесіди, 

консультації, критичні нариси, 

дискусії 

0,15 

 

Блок 2. Емоційно-

вольова сфера 

анкетування, експертиза, 

тестування, створення навчально-

виховної ситуації, метод 

самооцінки 

0,15 

Блок 3. 

Професійно-

діяльнісна сфера 

аналіз аргументацій вибору 

рішення в альтернативних 

ситуаціях; анкетування, 

спостереження 

0,25 

Блок 4. Сфера 

міжособистісних 

відносин 

тестування, метод самооцінки 0,2 

Блок 5. Сфера 

самовідношення 
тестування, метод самооцінки 0,25 

 

У результаті оцінки експертів були розділені нами на три рівні за 

ступенем розвитку ПЗЯ особистості педагога-лідера: а) якості, що добре 

розвивають в процесі навчання; б) якості, що середньо розвиваються; в) 
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якості, що майже не розвиваються. Експертам було запропоновано оцінити 

за семибальною шкалою зазначені ознаки: 1 – дуже високий; 2 – високий; 3 

– вище за середній; 4 – середній; 5 – нижче за середній; 6 – низький; 7 – 

дуже низький. За допомогою анкети було опитано 65 експертів.  

На думку експертів, рівні ступеня розвитку професійно значущих 

якостей особистості викладача вищої школи були виокремленні такі: за 

шкалою 4,45 бала й вище – ПЗЯ розвиваються добре у професійному 

навчанні й діяльності (1-й рівень); за шкалою 3,45 – 4,45 бала – ПЗЯ середньо 

розвиваються (2-й рівень);за шкалою 2,45 – 3,45 бала – ПЗЯ особистості, що 

майже не розвиваються в професійному навчанні й діяльності (3-й рівень). 

Таким чином, зі списку якостей значущих для успішної діяльності 

педагога-лідера, були виключені якості 3-го рівня, які, на думку експертів, 

майже неможливо розвинути в процесі навчання й підготовки (Покликання 

(Я12); Педагогічні схильності (Я5); Моральна стійкість (Я10); Порядність 

(Я14); Почуття гумору (Я19); Інтелігентність (Я25)).  

Статистичне дослідження узгодженості експертної оцінки по 

визначенню питомої ваги якостей, притаманних визначеним сферам 

(табл.3), показало, що значення коефіцієнта конкордації Кендалла 

становить 0,61. Вважаємо, що аспект визначення питомої ваги кожної 

сфери ПВЯ у складі L – лідерського коефіцієнта потребує окремого, більш 

детального вивчення. 
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