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COLLECTIVE UNCONSCIOUS IN SOCIAL LIFE 

 

Social consciousness includes various levels of political reality 

comprehension, from a deep understanding of the current events’ essence to a 

complete lack of interest in politics and “rejection” of information about it. 

Individuals with two polar types of political consciousness, which make up a 

clear minority of citizens in any society, are, on the one hand, professionals - 

politicians and analysts, on the other - the poorly educated lumpenized part of 

the population. 

The average level of political consciousness development prevails, 

which is characterized by an interest in the eventful, scandalous side of 

political life, an uncritical perception of rumors, a superficial awareness of 

political phenomena without a desire to analyze the information received and 

personal participation in politics.  

The search for ways to influence mass political culture, which is a 

combination of apathy and conformism, involved strong emotions of anger, 

disappointment, resentment against public authorities, presupposes the use of 

political and psychological methods. In particular, it is necessary to turn to 

psychoanalysts theories, where it can be found the answers on many questions 

of social development under the lens of human soul. It is possible to promote a 

reorientation of the mass consciousness towards the values of active democracy 

and participation only by understanding the psychological reasons for 

indifference to politics, apathy and destructiveness of the “man on the street”. 

The strength and nature of political feelings that gripped the Ukrainian 

citizens during the revolutions of 1991, 2004/5 and 2014 can be explained using 

the theory of Carl Jung. In his opinion, human behavior is based on unconscious 

reactions to the environment - the universal laws of mental life. He put forward 

the idea of the existence of archetypes - universal prototypes in behavior and 

thinking, which are a system of attitudes and reactions that determine a person's 

life imperceptibly for himself. Both conscious and unconscious processes take 

place in the human psyche, between which there is constant contact. But when 

the consciousness of a modern person is overloaded with contradictory and often 

negative information, its rejection can occur and the pressure of archetypal 

images increases, archetypes break through into consciousness and people are 
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overwhelmed by unconscious reactions to disappointing reality [2]. 

According to of C. Jung’s theory, human behavior in all life spheres is 

based on unconscious reactions to the environment, which he considered to be 

universal laws of mental life. From his point of view, logical thinking, which 

ensures adaptation to reality, tires a person, requiring the effort of will-power 

and the exertion of mental abilities. Consequently, for an ordinary citizen, it is 

sometimes an excessive burden on the psyche, complicating an already difficult 

life. Therefore, many people prefer not to include this type of thinking and go 

“with the flow” of life, not taking the trouble to analyze the situation. Such 

people are guided by a type of mental activity called by K. Jung “undirected 

thinking”, which is a stream of images and unconscious reactions, and not 

concepts and judgments. This is figurative, mythological thinking, contributing 

to adaptation to the inner world (while logical thinking adapts to the outer 

world) [3]. 

Fromm E. considered this type of thinking as subconscious, which he 

defined as “...what happens in the brain in a state when all our connections with 

the outside world are disconnected and we are turned not to action, but to the 

perception of ourselves...in addition, outside the work of the mind that 

determines our actions...”[1]. 

The state, more than other political subjects, have become an object of 

mythologization and a subject for political confrontation in society. Traits of 

either absolute evil (in the anarchist tradition) or absolute good (in the etatist 

tradition) were attributed to him. 

The first tendency manifestation is the permanent struggle against 

bureaucracy, corruption in the public authorities, officials’ privileges, as well as 

the apolitical and absenteeism of society significant part. This tradition is 

characterized by the idea of the state as a hostile force, oppressing the people, 

constantly abusing its power to the detriment of its interests. 

It turns out to be a vicious circle: the fact that the authorities are very far 

from the people and are mainly busy with solving their own problems arouses 

anger and distrust on the part of the masses, their desire to distance themselves 

from politics as a “dirty business”. And since any official in the mass 

consciousness a priori appears as a bribe-taker and a bureaucrat, people who are 

public servants behave exactly as society expects of them, using power for 

selfish purposes. 

Yet life in the depths of the collective unconscious cannot last forever. 

From the wreckage of collapsed doctrines, the Ukrainian society of the 21st 

century has already begun to synthesize new goals and ideals, trying to 

optimally combine the idea of the national revival of Ukraine, the spirit of being 

united, values of economic, political, spiritual freedom and the principles of 

democracy. As social upheavals calm down, archetypal images in the mass 

consciousness should give way to the ideas of humanism and social partnership. 
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THE FUTURE OFFICER PERSONAL QUALITIES IN THE 

MANAGERIAL COMPETENCE STRUCTURE 

 

Modern socio-political conditions, the military conflict in the eastern  part 

of Ukraine, the defense reform in the Armed Forces of Ukraine are the factors 

that determine the need for the quality formation of the future officers’ 

managerial competence. The effectiveness of the unit in both regular and 

extreme conditions depends on managerial decisions, professional knowledge 

and skills, the authority and personal qualities of an officer. A graduate of a 

higher military educational institution must have a high level of the managerial 

competence to act effectively in rapidly changing conditions, quickly navigate 

the challenges that arise, predict the situation, make extraordinary decisions, be 

responsible for the subordinate staff. 

An important component of the managerial competence structure of a 

future officer is personal qualities. As noted by Oleg Kokun, “military activity is 

characterized by personal responsibility of each individual for the performance 

of their functional duties, a high degree of intellectualization, increasing the role 

of the mental work, high requirements for personal and psychological 

characteristics of military servicemen, especially officers” [1, p. 170]. 

The survey was conducted in order to study the cadet’s assessment of 

personal qualities which are necessary for the competent management of an 

officer. First-year cadets of the Military institute of armored forces of National 
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Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» were asked to answer 

several questions anonymously. The survey involved 78 cadets of the next 

specializations: “Combat service support” and  “Weapons and military 

equipment”. 

The first question of the survey (“What qualities should an officer with a 

high level of managerial competence must possess?”) provided an open answer. 

Respondents noted various qualities such as: responsibility, patriotism, 

persistence, determination, activeness, willpower, discipline, decency, justice, 

humanism, honesty, confidence, professionalism and many others. The answers 

of the cadets were grouped on semantic grounds and were determined by the 

percentage of one or another noted qualities group  by the surveyed cadets: 

- military-professional (72%) 

- strong-willed (68%) 

- patriotic (62%) 

- communicative (59%) 

- moral and ethical (56%) 

- stress resistance (51%) 

- intelligent (32%) 

- self-development (18%). 

Thus, among the personal qualities that an officer with a high level of the 

managerial competence should possess, the majority of respondents indicate 

military-professional and volitional qualities, and they also consider patriotic 

and communicative qualities to be highly significant. More than a half 

respondents mentioned stress resistance, moral and ethical qualities. The least 

mentioned qualities of self-development and intelligence may indicate a lack of 

their importance recognition. 

One of the survey’s questions was aimed to determine the importantce for 

the cadets of the leadership qualities for the managerial competence of an 

officer. The professor O. Romanovsky defines the manager-leader as a new 

generation of “the highest level leaders of all spheres of the life and society 

activity. They must be brought up, trained and prepared by the educational 

system, the whole society with a purposeful focus on the implementation of 

important and large-scale socially significant tasks. Such leaders are real leaders, 

who are not afraid to take responsibility in the most difficult situation, must be 

able to make decisions that provide a way out of any crisis and failure”. [2, p. 8]. 

The vast majority of respondents believe that leadership qualities are very 

important (51%) and important (26%) for the managerial competence of an 

officer. Only 23% of respondents are not sufficiently aware of the leadership 

importance for their future management. 

In response to the question: “What qualities would you like to develop or 

improve in yourself for the successful implementation of management activities 

in the future?”, there were ten most frequently mentioned qualities such as: 
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demanding (56%), persistence (54%), willpower (49%), determination (49%), 

discipline (42%), stress resistance (39%), communicativeness (35%), calmness 

(32%), confidence (27%), energy (23%). 

As follows, the survey depicted that the most important for the successful 

management of an officer, cadets consider military professionalism and 

volitional qualities. The vast majority (77%) are aware of the importance of 

leadership qualities. They want to develop, above the all mentioned qualities, 

demanding, persistence, willpower, determination, etc. The survey will help to 

improve the professional training of future officers. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ: 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 

У сучасному науково-психологічному просторі неабиякий інтерес 

викликає тема гендерних відмінностей лідерства. Сьогодні нам відомо, що 

входження жінки до сфери управління відбувається досить складно. Це 

питання турбує науковців, тож, дехто вважає що виключно жінки від 

природи володіють набором якостей, використовуючи які, суспільство 

здатне вийти на новий, трансформаційний рівень розвитку, а дехто – 

залишається прихильниками створених поколіннями переконань що жінка, 

обираючи стезю управління(лідерства), лише втрачає таким чином свій 

образ жіночності, а посаду керівника має займати чоловік.  

На сьогоднішній день гарно описує ситуацію із жіночим лідерством 

феномен “скляної стелі”. Метафора скляної стелі застосовується для того 

щоб описати ті невидимі бар’єри на шляху жінок до високих керівних 

посад, які жіноча спільнота не може подолати.  В противагу цій думці, 

приведемо фрагмент з новоствореної системи поглядів на це питання, яка 

підкреслює виключність жінок у подоланні труднощів в практиці лідера. 
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Одною з таких праць є робота Є. Гвоздевої та В. Герчакової, які 

відзначають: “Сегодня специалисты пришли к мнению, что в будущем 

бизнес должен стать менее иерархичным, более гибким и подвижным. 

Согласно последним исследованиям, лучший менеджер новой генерации 

умеет хорошо слушать, мотивировать и поддерживать своих работников... 

Есть группа людей, которые имеют огромные преимущества в реализации 

нового подхода - это женщины”. 

Таким чином, ми бачимо, що тема гендерних відмінностей 

лідерських якостей, а саме, питання щодо наявності цих відмінностей, 

переваг кожного гендеру, тощо, досить неоднозначно оцінюється 

психологами та науковцями. 

Саме тому було проведено дослідження серед студентів ЗВО, для 

того щоб зрозуміти, чи дійсно є гендерні відмінності у прояву лідерських 

якостей, та якщо є, то якісно які. Після того, як серед вибірки було 

виділено ту частину, яка отримала середній та високий рівні лідерства, їм 

було запропоновано три методики (багатофакторний опитувальник 

лідерства Б. Басса та Б. Аволіо, опитувальник термінальних цінностей 

отец, методика емоційного інтелекту емін), серед яких основне місце посів 

опитувальник Б. Басса та Б. Аволіо. За результатами опитувальника, а 

також завдяки застосованому критерію Манна-Уітні, було виявлено суттєві 

відмінності між чоловічою та жіночою групами за показниками натхнення, 

інтелектуальної стимуляції, мотивації, управління та не виявлено вагомих 

гендерних розбіжностей  за шкалами впливу, індивідуального підходу та 

надання самостійності. Так, за цими та іншими результатами методик, 

було зроблено висновок, що в очах сучасного освітнього суспільства 

ефективним лідером може бути як жінка, так і чоловік, відрізняючись 

якісними показниками своїх лідерських якостей, та застосовуючи 

протилежні риси, що допомагають як жінкам, так і чоловікам, однаково 

досягати своєї мети, хоча й різними шляхами. Не дивлячись на це, не слід 

також нехтувати тим фактом, що певні стереотипи щодо гендерних 

відмінностей чоловіків та жінок в аспекті лідерства й досі займають своє 

місце в свідомості сучасного суспільства. 

Як було з’ясовано, різність обраних методів під час реалізації 

лідерства чоловіками та жінками обґрунтовується в першу чергу наявністю 

природних гендерних відмінностей та особливостей лідерських якостей, 

які необхідно враховувати та розвивати задля успішної реалізації 

потенціалу кожного лідера. Таким чином, пропонуємо зазначити деякі 

принципи підвищення політики гендерної чутливості в лідерському 

аспекті, які потребують впровадження в сучасну освітню систему, серед 

яких: органічне включення гендерних аспектів до виховних(нормативних 

та вибіркових) курсів у закладах вищої освіти; включення окремих тем 

гендерної проблематики до навчальних курсів соціально-гуманітарного 
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циклу; додавання окремих гендерних курсів (за професійним спряму-

ванням) до частини навчального плану, що варіюється; надання старостам 

та бажаючим студентам можливості проходження спецкурсу гендерного 

спрямування для лідерів; урахування гендерних особливостей студентів 

під час складання навчальних програм та проведення занять; додати 

гендерну проблематику до виховних заходів вищої школи; розширення 

гендерної проблематики, зокрема проблеми гендерних особливостей 

лідерства у науковій роботі студентів; збір даних із розподілом за статтю; 

долучати нарівні різні групи жінок та чоловіків до посад формального 

лідерства: старост, учасників громадських організацій, профспілок  та ін.; 

будувати комунікацію із студентами, враховуючи гендерний аспект; 

проведення тренінгів та навчання стосовно гендерних питань для старост, 

їх заступників, громадських діячів та студентів, які дотичні до процесів 

прийняття рішень з метою поширення розуміння і обізнаності гендерних 

питань, що включає в себе насамперед теми основних розумінь гендерної 

нерівності, не уперед-женості, недискримінаційної лексики, розуміння 

гендерних особливостей та сильних сторін кожної статі у процесі 

реалізації лідерства. Так, застосування цих та інших простих принципів 

під час освітнього процесу сприяє успішному розкриттю лідерського 

потенціалу студентів з урахуванням їх переважного гендеру. 
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TRAINING TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF THE 

LEADERSHIP POSITION OF FUTURE PUBLIC  

ADMINISTRATION EXPERTS 

 

Training of highly qualified specialists in the higher education system in 

accordance with legal requirements and modern international challenges is 

based on the laws of Ukraine “On Education”, “On Higher Education”, the 

National Doctrine of Education of Ukraine in the XXI century and ratified 

international legislations. It determines the focus of future experts in public 

administration on the development of their personal abilities, the formation of 

their special skills inherent in leaders and a stable leadership position. 

The formation of the leadership position of future public administration 

experts is a complex pedagogical process that has a directed effect and includes 

a set of exercises and technologies to achieve the pedagogical goal. 

An important component of forming a leadership position of future public 

administration experts is the development of communicative qualities. The 

development of these qualities in students was ensured by the use of training 

technology. 

Training is an affective pedagogical technology that meets the principles 

of system, complexity and interdisciplinary integration. It has its own features 

and rules: 

1) all those present at the training must take part in the exercises; 

2) during the training you need to talk only about what is happening on it; 

3) each participant of the training has the right to know the opinion of 

others about themselves, if they make such a request; 

3) the actions and opinions of the participant may not be discussed and 

evaluated by other participants without their permission; 

4) there is equality of all participants, but a training moderator is required. 

On the basis of the Leadership Center of National Technical University 

“Kharkiv Polytechnic Institute”, we conducted a training on “Methods of 

forming the communicative qualities of public administration experts.” The 

training included three stages. 

The first stage aimed to consider the following question: “What is 

communicative competence and why does a civil servant need it?”. The content 

of the stage was sent for analysis: 

- how the dramas of communication arise and how to overcome them; 
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- why the ability to ask questions is called art, and what is the difference 

between open, closed and alternative questions; 

- how to reduce the emotional stress of yourself and the interlocutor; 

- how to eliminate problem areas and barriers that hinder constructive and 

empathetic communication; 

- how to understand the communication partner and establish a 

constructive dialogue. 

The second stage aimed to address the following issue: “The role of 

nonverbal communication in building a constructive dialogue and mutually 

beneficial partnership.” 

The third level stage was focused on the following issue: “Emotional 

intelligence of the leader and the development of professional communication 

skills.” 

During the training, we used diagnostic techniques that allowed 

participants to identify their strengths and communication difficulties. Such 

diagnostics was not only interesting, but also served as an additional 

motivational stimulus for future experts of public administration in the process 

of training. The following methods were used: 

• questionnaires to study the level of formation of students’ knowledge of 

business communication; 

• “Level of communicative control in communication” method; 

• study of the level of empathic abilities (V. Boiko’s method). 

The following exercises were also used during the training: 

• “Asking questions”, the task is to develop skills to ask questions in the 

communication process. 

• “Infinite chain”, the task is to formulate an alternative position on the 

issue of discussion, predicting the consequences of individual positions. 

• Arguments “for” and “against”, the task is to practice counter-

argumentation skills in the discussion. 

• “Regulation of emotional stress”, the task is to develop skills of verbal 

regulation of emotional stress in communication. 

• “Collective mind”, the task is to develop skills to work with different 

information sources. 

• “Business negotiations”, the task is to develop skills to establish contact 

with interlocutors, to create a favorable atmosphere for negotiations, to attract 

the attention of the partner. 

Thus, the training helps participants to become more successful 

communicators in future professional activities to eliminate problem areas and 

barriers that prevent constructive and effective communication, gain self-

confidence, build long-term productive relationships with colleagues in the 

future. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПУ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКА З 

ГОТОВНІСТЮ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 

 

Підлітковий період – це найважливіший етап в житті кожної людини, 

тому що він багато в чому визначає подальшу долю. Обухова Л. Ф. вважає, 

що це вік є найвідповідальнішим періодом у житті людини, тому що саме у 

підлітковому періоді формуються соціальні установки, відношення до 

себе, до людей, до соціуму, а також складаються основи моралі. Ще в 

цьому віці стабілізуються риси характеру та основні форми 

міжособистісної поведінки [1].  

У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є 

навчальна, тож суттєві зміни в психічному розвитку пов’язані саме з нею, в 

підлітковому віці основною роллю стає становлення системи взаємин з 

оточенням [2]. 

Саме на цьому етапі формується важливий психологічний аспект 

особистість – соціально-психологічна готовність до самостійного життя. 

Вона охоплює: наявність сформованої позиції щодо різних сфер життя; 

вміння самостійно приймати рішення і бути за них відповідальним; вміння 

самостійно планувати своє життя, свої дії та виконувати їх; позиціювати 

себе як частину суспільства, продуктивно взаємодіяти з людьми [3, c. 205]. 

Підлітковий вік є періодом становлення характеру — в цей час 

формується більшість характерологічних типів. Саме в цьому віці різні 

типологічні варіанти норми (“акцентуації характеру”) виступають 

найбільш яскраво, оскільки риси характеру ще не згладжені й не 

компенсуються життєвим досвідом [4].  

Отже, актуальність цієї проблеми передбачає доцільність її 

дослідження. 

Саме тому ми вирішили провести дослідження взаємозв’язку типу 

акцентуації характеру підлітків з готовністю до самостійного життя. У 

ньому взяли участь учні ЗОШ м. Харкова. Усього було досліджено 62 

учнів, середній вік 14,8 років, серед яких хлопців – 37%, дівчат – 63%. 

Для проведення емпіричного дослідження було використано дві 

методики: 1) методика діагностики акцентуацій характеру (Опитувальник 

К. Леонгарда - Г. Шмішека); 2) опитувальник “Готовність підлітків до 

самостійного життя” (Шиніної Т. В. і Мітіної О. В.);  

А також було проведено тестування для виявлення ставлення підліт- 
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ків до поведінки їхніх батьків за допомогою опитувальник “Поведінка 

батьків і ставлення підлітків до них” Е. Шафера (ППБ - Підлітки про батьків). 

За допомогою кореляційного аналізу було виявлено, що в даній групі 

респондентів присутній зв’язок між типом акцентуації характеру підлітків 

та готовністю до самостійного життя.  Цей зв’язок було виявлено за такими 

типами акцентуації характеру як: гіпертимний, циклотимічний, збудливий, 

застрягаючий, тривожний, педантичний та демонстративний тип.  

Гіпертимний тип позитивно сприяє формуванню готовності до самостійного 

проживання в своїй квартирі, поведінці в екстремальних ситуаціях, 

готовності вести здоровий спосіб життя, соціальних комунікацій, готовності 

до самоосвіти та професійної орієнтації; Застрягливий тип позитивно сприяє 

формуванню готовності до самостійного проживання в своїй квартирі, 

Педантичний - поведінці в екстремальних ситуаціях, фінансової 

грамотності, готовності вести здоровий спосіб життя, готовності до 

самоосвіти; Демонстративний - готовності до самостійного проживання в 

своїй квартирі та професійної орієнтації. 

Циклотимічний тип негативно сприяє формуванню професійної 

орієнтації; Збудливий тип негативно впливає на готовність до самоосвіти 

та формування професійної орієнтації; Тривожний на формування 

соціальних комунікацій та професійної орієнтації.  

Отже, за результатами нашого дослідження можна зробити висновок, 

що чим більше виражений гіпертимний тип акцентуації характера у 

підлітка, тим більша його готовність до самостійного життя в цілому, а при 

тривожному та збудливому типах підліток готовий до самостійного життя 

в меншій мірі. 
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LEADERSHIP IN TIMES OF CRISIS:  

HOW PSYCHOLOGY HELPS LEADERS TO  

COMMUNICATE IN PANDEMIC PERIOD 

 

Disasters can make or break a leader. In the era of COVID-19, some 

leaders have risen to the challenge – keeping their communities, employees and 

students informed, pausing and restarting daily life, and managing the secondary 

effects of social and economic disruption.  

Other leaders, meanwhile, are floundering communicating poorly, not 

providing trustworthy information and failing to follow through on promises. 

Although the pandemic differs from other crises in our lifetime, 

psychologists’ research and expertise, developed in past crises, can still inform 

our responses, say those who have studied crisis leadership. Overall, their work 

has shown that leaders who communicate effectively and learn from their 

mistakes are poised for success. Those who dissemble and vacillate can harm 

and alienate their constituencies. 

Clear communication, Perhaps the most essential element of crisis 

leadership is clear and trustworthy communication. Best practices for crisis 

communication, established through years of psychological and organizational 

research, include transparency, honesty and empathy. 

Communicating well starts with understanding the questions your 

audience has, and then talking to experts and reviewing data to answer them 

accurately. Leaders then need to develop and test messages to ensure they don’t 

confuse people 

Throughout the coronavirus crisis, leaders have had to relay a lot of bad 

news – extensions of stay-at-home orders, large-scale furloughs and layoffs, 

sickness and death. But leadership scholars agree that even in such dire circum 
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stances, honesty is the best policy. 

Total transparency is essential; Leaders who withhold information 

essentially shoot themselves in the foot because that breeds mistrust and 

uncertainty.   

Research by Fischhoff and Roxane Cohen Silver, PhD, a professor in the 

department of psychological science at the University of California, Irvine, 

shows that the public prefers honest answers, even when the news is bad – and 

that it’s tough for leaders who lose trust to gain it back . In this moment, that 

includes admitting that much about the coronavirus and how it will impact our 

lives in the coming months remains unknown. 

Finally, in communicating data to their followers, leaders should keep in 

mind that some people have trouble understanding numbers or performing 

mental math. That doesn’t mean leaders should avoid sharing numeric 

information 

Providing numbers corrects misperceptions people are far more likely to 

overestimate certain risks if you don’t give them numbers leaders sharing 

numeric information should do what they can to reduce the cognitive effort 

required of their audiences. That means providing only necessary information 

and doing calculations ahead of time to make data more relevant and digestible. 

It can also include visual representations of numeric information and structured 

lists that outline what readers can expect in a longer piece of written 

communication. 

Readinesss is a key, Though crises are almost by definition unexpected, 

effective leaders can and should still prepare for them, says Fischhoff. “You’ll 

often hear leaders say they didn’t have time to respond effectively in an 

emergency,” he says. “But if you didn’t have time, you didn’t do your job. Your 

job is to be ready, know your audience and get them clear and accurate 

information about what’s going on.” 

Public officials and leaders of large organizations should ideally complete 

training in crisis leadership – which typically teaches leaders to manage 

emotions, assemble emergency task forces and maximize technology and 

communication channels. At a minimum other leaders, such as small business 

owners, should have action plans in place for various potential emergencies, 

including an economic crisis, major lawsuit or natural disaster. 

When a crisis hits, leaders should focus on managing their internal 

experience first before providing direction to their teams and communities, 

Leaders should think about themselves as islands of coherence in a sea of chaos 

your ability to manage yourself in this process to stay grounded and clear in a 

situation that’s totally disorienting is really what will make or break you.  

One way to do that is to manage your own attention, including by 

engaging with media not too little and not too much, too little information will 

leave leaders uninformed; too much can be overwhelming. 
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But managing also involves tuning in to your own internal emotional 

responses and understanding how those responses can influence decision-

making, what’s happening in your body during a crisis? And how is that 

influencing the way you make sense of a situation and make decisions about it? 

If you can’t see that consciously, then you’ve got one arm tied behind your back 

in terms of your capacity to think clearly about your options. If you’re locked in 

fear, your ability to develop creative solutions is limited. 

Takeaway lessons, Following a crisis, Ronald Riggio, PhD, a professor of 

leadership and organizational psychology at Claremont McKenna College in 

California, recommends conducting an after-action review (AAR), a structured 

debrief pioneered by the U.S. Army that involves analyzing an incident, the 

response and lessons learned. “When it comes to leadership development, leaders 

tend to learn more from their mistakes than from their successes,” he says. 

An AAR should include steps to prevent a future crisis – but also 

strategies for responding in the inevitable event that one occurs. This focused 

discussion should take place as soon as possible following a crisis and outline 

concrete guidelines for preventing or managing similar incidents moving 

forward, says Riggio. 

For example, the Federal Emergency Management Agency and several 

other organizations conducted AARs following Hurricanes Katrina, Rita and 

Harvey to assess preparedness and response operations, recommending 

improvements in staffing, housing solutions and other. 

Conclusion. A crisis can leave leaders and their communities shaken, but 

it can also present an opportunity for growth. Crises are places where we find 

our greatness because they push us in ways that, in times of normalcy, we don’t 

get pushed. We find strengths and abilities that are latent inside us. As a leader, 

this kind of crisis is an opportunity to find your greatness and to activate that in 

other people around you. 
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ВПЛИВ ШКІЛЬНОГО КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ  

ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

 

Лідерські якості – це сукупність стійких властивостей, рис, 

характеристик особистості, які обумовлюють її лідерську позицію та 

поведінку в організації й спрямуванні членів колективу з метою 

досягнення спільних цілей [3]. 

Одним із важливих факторів, що впливає на розвиток та формування 

лідерських якостей особистості, є атмосфера під час навчального процесу в 

школі. Вона включає в себе взаємовідносини між всіма учасниками 

освітнього процесу, ставлення учнів до відвідування та навчання у школі, 

зрозумілість та справедливість правил та оцінок, що встановлюються 

керівництвом та вчителями.     

Існує велика кількість різноманітних думок щодо цього питання [1]. 

Частина людей вважає, що у більшості випадків шкільна рутина та 

навчальні обмеження пригнічують та знищують всі креативні та сміливі 

ідеї учнів. Інша частина, навпаки висловлює думку, що школа, це те місце, 

де відбувається формування та розвиток особистість, відкриваються 

потаємні таланти й здібності. Кардинально різні погляди на це питання 

можуть мати люди, що навчалися в одному класі й сиділи за однією 

партою. Це обумовлюється тим, що кожна людина особлива, кожній 

людині підходить свій власний, не схожий на інші ритм та стиль засвоєння 

знань. Для певної частини школярів жорсткі правила та контроль будуть 

надавати сил та спонукати до праці, а для іншої такий порядок стане 

знищувальним та може навіть спровокувати депресивний стан. Одні діти 

обирають свободу вибору та дій, інші ж чіткий розпорядок та режим, бо 

все залежить від характеру й темпераменту індивіда. Тому головним 

завданням керівництва школи є запровадження правильного, корректного 

стилю викладання матеріалу та режиму навчання, які були б комфортими 

та ефективнимм для кожного з учнів та не завдавали шкоди жодному з 

них, а навпаки, допомогали б їм розкрити внутрішній потенціал та знайти 

своє призначення [2]. 

Небайдужі вчителя, що являються справжніми прихильниками своєї 

професії, зазвичай намагаються створити спеціальні умови для розкриття 

різних схильностей учнів, зокрема й лідерських. Mischel J., Kitsantas A. у 

своїй роботі зазначили ефективні педагогічні умови для виявлення та фор- 
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мування здібностей учнів у сфері лідерства [5]: 

 Спрямування виховного процесу на підвищення рівня 

проінформованості школярів стосовно лідерства; 

 Використання форм і методів виховання, які надають можливість 

розвинути в учнів стійку мотивацію до формування якостей, що 

притаманні лідеру; 

 Систематичне залучення школярів до спеціально організованої 

діяльності, яка спрямована на набуття лідерського досвіду. 

При неправильно стилі викладання матеріалу та режимі процесу 

навчання під час освітнього процесу, при використанні некоректних та 

неефективних методів розкриття здібностей та спілкуванні зі школярами, є 

велика вірогідність назавжди позбавити дитину розвитку в сфері лідерства 

або знищити будь-яке бажання розвиватися в цьому напрямі. Треба бути 

вкрай обережним під час спілкування та встановлення контакту із учнями, 

бо вони в цей віковий педіод дуже вразливі й чутливі. Слід розуміти, що 

кожна фраза або слово може травмувати дитину та залишити відбиток на 

все її подальше життя [4].  

Таким чином, можна зробити висновок, що стан атмосфери під час 

навчання у школі є однією із найголовніших складових для становлення та 

розвитку лідерського потенціалу особистості. Тому слід обережно та 

відповідально ставитися до його створення та запровадження. При 

наявності проблем, що пов’язані із цим питанням, необхідно негайно 

знаходити шляхи їхнього вирішення та застосовувати різноманітні заходи 

щодо його нейтралізації. 
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PERSONAL IMAGE OF A MODERN LEADER AND HIS 

PSYCHOLOGICAL FEATURES AS THE BASIS  

OF EFFECTIVE MANAGEMENT 

 

In modern society, an important factor in increasing the efficiency of any 

company is the professionalism of its personnel and, of course, of its head. 

Therefore, it is extremely important that the head is not only formally 

elected, but also a leader who is able to support the sustainable development of 

the company and ensure its growth in the future. Leadership traits of the head as 

an organizer determine the success of his organizational abilities and require 

him to skillfully combine his own and collective interests in his work. 

A leader is a person who is able to inspire and guide people and their 

emotions into the space of creativity. The relationship between the leader and 

surrounders should be viewed from the position of “resonance”. It means that it 

is necessary for the leader and followers to stay on the same wavelength, due to 

which the members of the group will be surrounded by a creative atmosphere, as 

a result of which the potential and professional level of each person, as well as 

the percentage of most effectively solved problems, will increase. 

Leadership potential is a socio-psychological personality trait that reflects 

both situationally conditioned and independent of the situation ability of an 

individual to successfully implement the leadership. The level of the leader's 

leadership potential is determined by the degree of development of his 

individual (abilities, personality traits, values) and universal (experience, skills, 

leadership styles, role repertoire) components. 

In leadership psychology it is well known that the authority of a leader has 

a great importance for the successful management of any social system. 

The initial step for acquiring the authority of any leader is the image, 

therefore the sphere of technologies of forming the leader's image has become 

especially popular. 

The image is a set of qualitative attributes that are associated with a 

particular person. 
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According to scientists, there are several groups of components of the 

image. First of all, these are the personal characteristics of the leader, which 

include physical and psychophysiological characteristics, character and 

personality type, individual decision-making style, etc. The second component is 

“social characteristics”. This means the status of a leader, associated not only 

with his official position, but also with origin, wealth, and the like. 

Personal image is a set of internal and external factors that represent self-

image: the image that is perceived and the required image. In general, image is a 

complex concept. The individual should feel comfortable in his “shell”. 

Otherwise, the feeling of discomfort and nervousness that the bearer of the 

image feels can be transmitted to people around him. 

Therefore, when forming an image, it is worth to base on real personal 

characteristics, namely: temperament, character, appearance, family, children, 

favorite animals, hobbies, etc. Each of these characteristics has a different effect 

on the formation of the personal image of the leader and also lends itself to 

conscious design. Of course, the personal characteristics of each individual are 

different, with most of them almost impossible to change. 

To form the image of a leader, it is necessary to clearly form a model of 

behavior. A behavior model is a system, a stable complex of external influences 

that support a certain image. 

The behavior model directly depends on 3 factors: 

1. Expectations of surrounders; 

2. Requirements of the organization; 

3. Personal qualities. 

When starting the goal of forming a personal image, the leader must form 

his own model of behavior. This involves comprehending and constructing their 

actions, which create or maintain a certain image for others. 

The leader is required to mobilize all his intellectual and psychological 

abilities. 

The image intertwines such components as: 

- physical (neatness, health, style, hairstyle, makeup, clothing); 

- psychological (character, type of temperament) 

- social (role in society, demeanor and communication). 

Image plays an important role in business and personal relationships, 

makes it possible to be accepted and understandable for others, it reflects the 

abilities and moral qualities of the individual. 

There are several basic components of a personal image: 

- appearance. The appearance of the leader, the way he/she dresses - all 

this should make a favorable impression on the target audience (large or small); 

- special skills that the candidate must have: oratorical skills and the 

ability to conduct a public discussion; 

- the score of gestures, in a broader sense - the behavior of the leader 
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during public speeches and discussions. 

In order to form a qualitatively positive image of a leader as an effective 

head of an organization, it is necessary to highlight the main components of the 

social and personal image and socio-psychological factors that affect the 

formation of the leader’s image.  These characteristics define the essence of the 

image. A positive image is determined by the similarity between individual 

characteristics of a person and universal values. 

Life and professional management experience determines the authority 

and image of the acting leader, with the help of his inner qualities and traits, as 

well as desires and actions. 

Only energetic strength, a successful combination of spiritual qualities, 

material and moral principles are the basis of the image and authority of the 

leader. 

Implementation of the leader’s life mission creates authority and 

respectful perception of the leader’s personality on the part of his subordinates 

and partners. 
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ ПАНДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА 

ПСИХОЛОГІЧНЕ САМОВІДЧУТТЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

На жаль, сьогодні весь світ опинився в полоні COVID-19 – кількість 

інфікованих зростає щодня, це лихоліття не оминуло й нашу країну. 

Під час карантинних заходів психічний стан кожної людини значно 

погіршився. Пандемія – виклик не лише для нашого фізичного здоров’я, 

але й для психологічного [1].  

Всесвіт переживає період тривалого карантину, очікування локдауну, 

страху, суворих обмежень, невизначеності,  економічних проблем, втрати 

роботи, зниження соціальної активності, браку спілкування – все це 
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пригнічує людей і негативно впливає на їх психологічне самовідчуття. Під 

час COVID-19 деякі люди переживають різкі зміни в настрої, дратівливість 

та й інші симптоми депресії.  

Сьогоднішні реалії в принаймні можуть стати причиною для 

загальної депресії населення, та, незважаючи на пом’якшення 

епідеміологічних обмежень, чимало людей відчувають тривогу та стрес 

через необхідність міжособистісних контактів в різних сферах соціального 

та професійного життя. Отже, такі психічні явища, як стресові стани 

займають домінуючи позиції в психологічному світі особистості. Як 

результат, головний мозок з його тонкими нейроендокринними системами 

не встигає адаптуватися до швидких та несприятливих життєвих ситуацій, 

і ми бачимо дезадаптацію у вигляді збільшення психічних та 

психосоматичних розладів [2]. 

Слід відзначити, що сучасна епідеміологічна криза впливає як на 

доросле населення, так і на підростаюче покоління, саме вони вимушені 

знаходитися в соціальній ізоляції, що, безперечно, негативно впливає на їх 

когнітивний та емоційний розвиток. Наслідки цього процесу та способи 

корекції цих станів повинні стати пріоритетними психолого-педагогічними 

дослідженнями в ближчий час. 

Пандемія скасувала звичний перебіг нашого життя, люди змінили 

привичні для багатьох зустрічі з рідними, близькими та друзями, по 

іншому вимушені планувати робочий час, своє дозвілля, відпустки та інше. 

Люди виявилися беззахисними, бо в соціумі з’являється невизначеність, 

яка в свою чергу призводить до втрати відчуття психологічної безпеки та 

спонукає появі депресивних станів. 

Отже, пандемія дуже сильно впливає на психологічне самовідчуття, 

що в подальшому веде, на жаль, до виникнення емоційних розладів, 

психологічного та психічного характеру, що, в свою чергу, призводить до 

соматичним розладів у вигляді безсоння, нервових зривів, зниження 

захисних механізмів організму, усе це впливає на зниження імунної 

відповіді до будь-яких захворювань, включаючи “Covid-19”. 

На сьогоднішній день майже уся наукова спільнота займається цією 

важливою проблемою. Представляємо вашій увазі результати досліджень, 

які були проведені в період пандемії, в Китаї. Серед 1200 учасників, були 

отримані наступні дані:  

 54 % респондентів оцінили вплив COVID-19 як помірний або тяжкий;  

 29 % повідомили про наявність тривоги від помірної до важкої;  

 17 % відмітили про наявність від помірних до важких депресивних 

симптомів;  

 та взагалі більше ніж 75 % були стривожені тим, що їхні родичі 

можуть захворіти  коронавірусною інфекцією. 
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Інше опитування цієї ж країни за участю 53 тис. респондентів 

показало, що: 

 35  % учасників пережили психологічний стрес;  

 29 %  – від легкого до помірного;  

 5 % – тяжкого ступеня. 

Тобто особистість вимушена адаптуватися до нових вимог, які 

склалися в суспільстві через виникнення захворювання та вимушена 

функціонувати відповідно до них, що насамперед потребує певних 

психологічних ресурсів від неї . Крім того, необхідно зазначити, що ці 

зміни відбуваються на глибинному особистому рівні та стосуються 

організації взаємодії людини з іншими людьми, тобто її соціального 

контексту, який може набувати ряд негативних характеристик, таких як 

конфліктність, агресивність, соціальне дистанціювання та інших та можуть 

вони  супроводжуватись суб’єктивним відчуттям неблагополуччя [3].  

Підсумовуючи вище зазначене, можна надати деякі рекомендації. 

Для покращення власного стану не треба нехтувати зверненням до 

кваліфікованого спеціаліста, на сьогодні дуже багато фахівців надають 

онлайн допомогу та щоденно можуть контролювати зміни в вашому стані. 

В домашніх умовах під час самоізоляції необхідно займатися справами, які 

підвищують настрій. Час зробити те, що ви так довго не наважувались 

через брак часу, та більше часу проводьте зі своїми рідними та близькими. 

Будьте здорові! 
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РОЛЬ ХАРИЗМИ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

В умовах глобальних соціальних змін на шляху до євроінтеграції, 

переходу на європейські освітні стандарти якості, особливої актуальності 

набувають інноваційні процеси в Україні, спрямовані на оновлення 

суспільного життя, стабілізацію соціально-економічної ситуації, модер-

нізацію освіти [1]. Одним з інноваційних процесів, спрямованих на 

модернізацію вищої школи в Україні, є формування лідерських якостей у 

майбутніх фахівців, зокрема у майбутніх педагогів вищої школи.  

Педагогічний аспект проблеми лідерства висвітлений у працях 

вітчизняних й зарубіжних педагогів минулого (Д. Дьюї, О. Залужного, 

О. Лозинського, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, С. Шацького), 

які вивчали динаміку розвитку педагогічного колективу, виховання лідерів та 

організацію самоврядування в студентському колективі.  

Проаналізувавши цю літературу можемо визначити лідерські якості 

педагога як інтегроване особистісне утворення, що сприяє якісному 

здійсненню педагогічної діяльності та включає мотиви, знання, лідерські 

вміння й стійку лідерську позицію.  

Зазначимо, що важливе значення для формування лідерських якостей 
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особистості має харизма. У психолого-педагогічній літературі харизма 

лідера розглядається як його особлива обдарованість (теорія “видатної 

людини”), здатність примушувати звичайних людей діяти неординарно в 

екстремальній ситуації (М. Вебер), а також створювати особливий тип 

відносин між лідером і послідовниками (Р. Хаус, Б. Шамір). Уведено до 

наукового обігу поняття “харизма педагога” як його здатність здійснювати 

вплив на студентів та вести їх за собою в процесі саморозкриття власних 

особистісних якостей. У результаті цього впливу здобувачі вищої освіти 

персоніфікують власні ідеали в образі  педагога [2; 3].  

Ми згодні з думкою О. Романовського, який зазначає, що “харизма - 

це особлива властивість особистості, завдяки якій людину оцінюють як 

обдаровану особливими якостями і здатну впливати на інших” [4, с. 32] і 

що  “вирішення багатьох сучасних проблем нерідко пов’язується з 

діяльністю наділених особливими рисами й здібностями лідерів – 

харизматичних особистостей, здатних чітко визначити шляхи подолання 

кризових явищ, мобілізувати й повести за собою послідовників” [4, с. 31]. 

Таким чином, можемо підкреслити важливе значення харизми для 

формування лідерських якостей майбутніх педагогів вищої школи під час 

професійної підготовки. 
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THE PEDAGOGICAL LEADERSHIP 

 

For centuries, pedagogical leadership has been one of the integral 

aspects of educational leadership. 

Leadership is central in both preparing to reopen and in opening. Having 

to carve out new pathways to cope and come up with innovative ways to 

ensure that our children, families and communities are safe, nurtured and 

supported requires rethinking the old ways of doing things and effective 

leadership is needed to do that. Not only organisational leadership but equally 

important, pedagogical leadership. Pedagogical leadership is about leading or 

guiding pedagogical practice, supporting early learning and care educators in 

their work with children and families, and translating the settings values and 

principles into practice. 

Pedagogy is a term that is used to refer to the whole range of interactions 

which support the child’s development. It takes a holistic approach by 

embracing both care and education. It acknowledges the wide range of 

relationships and experiences within which development takes place and 

recognises the connections between them. It also supports the concept of the 

child as an active learner’ (Síolta, 2006). Such pedagogy must be supported, and 

educators must be adequately prepared and supported for its implementation. 

With all the buzz in educational circles about instructional leadership and 

pressure for improved academic performance, an overemphasis on instruction 

may be a misguided notion for early childhood. Born in the effective schools 

movement, instructional leadership has traditionally been applied to the role 

of a school principal-particularly one that is actively engaged with teachers in 

the curriculum and academic learning in the classroom. This picture of 

leadership seems inadequate to address the complexity of early childhood 

programs, birth to age 8, where child growth and development go hand-in-

hand with learning activities. 

Pedagogical leadership is about supporting teaching and learning. It 

includes instructional leadership-supporting classroom teachers in their key 
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role of implementing curriculum. But, pedagogical leadership is a broader term 

that encompasses many roles and functions in learning organizations. For 

example, pedagogical leadership impacts teaching and learning by establishing 

organizational norms of continuous quality improvement. Pedagogical leaders 

influence children’s learning by fostering family engagement, ensuring fidelity 

to the organization’s curricular philosophy, using data to evaluate the 

effectiveness of the learning program, and meeting standards established to 

optimize learning environments 

Early childhood program leaders influence what happens in the classroom 

by fostering an organizational climate where teachers and other staff members 

optimize learning opportunities for children and strive to improve their own 

practice. Pedagogy is the art and science of teaching with an emphasis on the 

dispositions and behaviors of teachers and their interactions with children. 

Pedagogical leadership can apply to infant/toddler classrooms and Kindergarten 

classrooms alike. Pedagogical leaders keep the collective focus of the teachers 

and families on whole child development and protect against mission drift. 

The educational leader has an influential role in promoting positive 

outcomes for children and families. Effective educational leadership builds the 

capacity of educators by inspiring, motivating, affirming, challenging and 

extending their practice and pedagogy. This joint endeavour involves inquiry 

and reflection, and supports ongoing learning and professional development. 

Pedagogical leaders who know the many ways that children learn, and 

who know how important responsive and thoughtful interactions are to 

children’s development, can greatly influence and assist educators in developing 

their pedagogical practice . Part of the work and responsibility of pedagogical 

leaders and pedagogues will involve problem solving and having the courage to 

act productively and creatively. 

ROLE OF THE EDUCATIONAL LEADER 

The role of the educational leader is primarily to: 

• collaborate with educators and provide curriculum direction and 

guidance; 

• support educators to effectively implement the cycle of planning to 

enhance programs and practices; 

• lead the development and implementation of an effective educational 

program in the service; 

• ensure that children’s learning and development are guided by the 

learning outcomes of the approved learning frameworks. 

The educational leader also has a significant role in: 

• guiding and developing educators and families’ understandings about 

play and leisure-based learning, and the significance of the early years in the 

education continuum for children; 

• building the knowledge, skills and professionalism of educators; 
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• building a culture of professional inquiry with educators, coordinators 

and staff members to develop professional knowledge, reflect on practice and 

generate new ideas. 

Essential Elements of Pedagogical Leadership 

Pedagogical leadership, though has a significant objective and purpose in 

the spectrum of several other leadership qualities of an educational leader, it 

facilitates the much-needed glow and intellectual charisma to the person. A few 

important engagements of the Pedagogical leader in an institutional environment 

cover the following aspects: 

Committed to Change Management 

The pedagogy leader, has to be sensitive to such changes by not only 

forecasting them, but by creating mental, psychological, emotional environment 

embedded in appropriate skills, both life and vocational. Readiness to change, 

leading to change and preparing for continuous change are some of the traits of 

the pedagogical leader. 

Providing Learning-centric leadership 

The objective of pedagogy is to enable and empower learning. Therefore, 

the leadership has to focus on the process of learning which involves both the 

teacher and the learner. The leader has to evolve appropriate strategies that 

would help the teacher to discharge his academic responsibilities both efficiently 

and effectively. The learner has to be committed to the process of learning with 

the required aptitude, interest, motivation so that learning happens in the 

stipulated time and in the environment in which it has to occur. The leader, 

therefore, has a responsibility to envisage this and put in order or place 

resources, human and others, which would ensure the effective learning. 

Developing ProfeCommunitiesssional Learning  

Given the fact that in a school there is a reasonably good population of 

teachers, the pedagogical leader would not be in a position to address the needs 

of every one of them due to paucity of time. It is in this context, the design of 

professional learning communities in an institution becomes important. A 

pedagogical leader acts as a source of inspiration and becomes a motivator to 

encourage the team to take responsibilities of pedagogical issues both for 

transactional purposes as well as for creative and innovative interventions in the 

classrooms from time to time. This process, would, in turn, help people to step 

into the shoes of pedagogical leaders over a period of time, thus to develop the 

next generation of such leader. 

Pedagogical leaders can support the decisions that educators make, 

through engaging in conversations, developing shared understandings, which in 

turn can guide their actions in the many different ways in which they work. 

Pedagogical leadership can support educators to engage in debate and 

discussion, to be enquiring and confident to work and act in all types of learning 

situations which each new day can bring. Pedagogical leadership involves 
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listening, observing and being thoughtful, traits which have been visible in our 

communities and which will be made visible again in our early learning and care 

settings as we progress to a new stage of life. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У СТУДЕНТІВ - ПСИХОЛОГІВ 1 КУРСУ 

 

Інноваційні процеси, що відбуваються в Україні пов’язані з 

оновленням суспільно-політичного життя, стабілізацією соціально-

економічного становища населення, модернізацією освіти, висувають 

принципово нові вимоги до професійної підготовки молодих фахівців. 

Державою визначено соціальне замовлення на виховання професійно 

компетентного, морально розвиненого, конкурентоспроможного фахівця, 

що володіє лідерськими якостями, здатного до співпраці, готового 

самостійно приймати рішення в ситуації вибору, нести відповідальність за 

долю країни, її національну безпеку.  

Успіх у професійній сфері багато в чому залежить від внутрішніх, 

прихованих резервів людини, часто позначаються як потенціал. Поняття 

“потенціал” визначають як  гіпотетично позначені можливості, які при 

певних педагогічних умовах обіцяють або зумовлюють професійну 

успішність. Але без проведення цілеспрямованої, заздалегідь запланованої 

роботи з його формування  потенціал має досить незначний шанс 

реалізуватися, ставлячи під загрозу ефективність самореалізації 

професіонала в цілому.  

Студенти - це найбільш активна, сприйнятлива до дії і орієнтована на  
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перспективу частина молоді. Аналіз психолого-педагогічної літератури з 

даної тематики   довів, що проблемі формування лідерських якостей у 

студентів закладів вищої освіти присвячена велика кількість  досліджень. 

У сучасних зарубіжних дослідженнях проблеми лідерства представлені 

дуже широко, їх вивчають такі відомі вчені, як Р. Богардус, Ж. Блондель, 

Б. Басьо, Д. Дженнінгс, К. Левін, Р. Стогдилл, Р. Такер, С. Хук, А. Херманн 

та інші. Вони акцентують увагу на  важливості розвитку лідерських 

якостей особистості в процесі здобуття вищої  освіти.  

Основною умовою формування і розвитку лідерської  поведінки у 

студентів 1 курсу є створення ситуацій, в яких особистість може успішно 

розвиватися, а саме, це сюжетно-рольові та ділові ігри, тренінги, змагання і 

т. д. Існує така позиція, що активізація лідерського потенціалу студентів 

найбільш успішно здійснюється в позааудиторний час. Це обумовлюється 

тим, що ця діяльність студентів у ЗВО є ключовим фактором, який впливає 

на розвиток їх внутрішнього потенціалу. Вона сприяє розвитку духовних і 

моральних якостей студентів, що дозволяють їм вибудовувати свою 

діяльність відповідно до загальноприйнятих цінностей і традицій. Ця 

діяльність спонукає студентів проявляти суб’єктну позицію в здійсненні 

вибору змісту, форм і методів соціальної діяльності; сприяє розвитку 

креативних і організаторських якостей студентів, розвиває культуру їх 

мислення. Активізація лідерського потенціалу студентів у позааудиторний 

час розглянута як цілісний і цілеспрямований процес.  

 Формування лідерських якостей неможливо без участі студентської 

молоді 1 курсу в громадській діяльності, в роботі молодіжних організацій і 

об'єднань, в органах студентського самоврядування. Органи студентського 

самоврядування, залучені в соціально значущу діяльність у внутрішньому і 

зовнішньому соціумі, можуть виступати механізмом формування 

лідерських якостей особистості студента 1 курсу. 

    Модель процесу формування лідерських якостей студента 1 курсу 

передбачає тісну взаємодію педагога і студента і складається з наступних 

блоків: цільового блоку (цілі, завдання), діагностично-аналітичного блоку 

(дослідження характерологічних особливостей і лідерського потенціалу 

студентів, аналіз отриманих результатів), блоку змісту (теоретичний і 

практичний компоненти змісту діяльності); організаційно-діяльнісного 

блоку (технології роботи з активістами самоврядування); оціночно-

результативного блоку (показники і рівні сформованості лідерських 

якостей студентів).  

Таким чином, в результаті дослідження були відзначені позитивні 

моменти роботи зі студентами – психологами  1 курсу , а саме: 1)мотивація 

студентів 1 курсу навчатися лідерству, займатися самовихованням, 

вдосконалювати свої вміння; 2) бажання студентів-першокурсників  вести 

самостійну практичну діяльність, що сприяє розвитку лідерського 
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потенціалу; 3) особливу атмосферу діловитості і зацікавленості в 

успішності один одного серед студентства; 4) гордість за свою причетність 

до когорти активістів навчального закладу. 
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Успішність професіонала крім спеціальних знань, умінь, навичок, 

пов’язана з його особистісними особливостями, прагненням до 

саморозвитку, самоактуалізації.  

Багато дослідників відзначають, що відповідність фахівця займаному 

робочому місцю - гарантія високої ефективності, продуктивності його праці 

і, одночасно, це запорука його власного благополуччя, запорука почуття 

повноти життя, які зазвичай супроводжують людину з щасливою долею.  

Висловлюючи професійнe перевагу, людина виражає в професійній 

термінології свою ідею того типу людини, якою вона є, входячи в 

професію, вона шукає втілення концепції себе, стверджуючись в професії, 

вона досягає самоактуалізації (Холланд).  
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Розвиток особистості в процесі професійного становлення 

відбувається коли у якостi передбеної мети саморозвитку виступає 

професійний еталон, “модель спеціаліста”. Напрямок самореалізації 

задається наявним у свідомості цілісним уявленням про характеристики 

поступово втілюваного “зразка”.  

З цього випливає, що ідеальний образ в контексті професійного 

становлення особистості може бути більш конкретно представлений у 

вигляді еталона особистості професіонала [1].  

Холланд стверджував, що адекватний професійний вибір у великій 

мірі є наслідком адекватності самознання. Змістовний аналіз Образу - Я і 

професійного еталона та їх корекція відповідно з реальними можливостями 

особистості, що розвивається, дозволяють оптимізувати процеси 

професійного становлення та особистісного зростання, зробити їх 

узгодженими і, отже, істинно прогресивними, тобто расширюючими ареал 

можливостей особистості і підсилюючi тенденції її самоактуалізації, 

плідності. Одночасно з цим зростає і настільки значуща для суспільного 

благополуччя професійна віддача такої особистості, її продуктивність.  

Вибір професії і подальший процес професіоналізації постають як 

розгорнутий в особистому часу індивіда протяжний етап формування 

особистості . Це складноорганізованний етап, що містить у собі багато 

стадій, відповідних виникненню різного типу протиріч, їх усвідомлення 

суб’єктом і вирішенню, що приводять до якісного перетворення 

особистості, до її постійного зростання. Але можливі в цьому процесі глухi 

кути та “пастки”, коли виникають суперечності не усвідомлюються, 

конструктивно не вирішуються, і зміни, що відбуваються з особистістю, 

швидше можуть бути категоризованi як деформаційні, деструктивні.  

Деформація особистості, почуття сметiння і незадоволеності, 

відчуття відчуженості проживання “чужого життя”, нездатність 

самореалізуватися, підпорядкувати своєму Я зовнішні простори, 

трансцендентувати себе у них і відчути їх як своє продовження - всі ці 

проблеми “неправильного” особистісного зростання часто виникають у 

зв’язку з невірно обраним еталоном професіонала, його об’єктивністю, 

який особистість “призначає” собі в якості мети саморозвитку.  

Орієнтація на певний еталон саморозвитку як прояв прийнятого 

особистістю рішення про направлення її життєвого шляху, її ідентифікація 

з певним еталонним чином - передумова і умова почуття ідентичності. 

Абульханова К. А., грунтуючись на власних дослідженнях і дослідженнях 

інших фахівців у цій галузі, пропонує виділяти різні типи професійної 

ідентифікації (самовираження, об’єктивації особистістю себе в професії) [2]:  

 1-й тип - ідентифікація відбувається через вибір професії близької 

за характеристиками особистості (наприклад, особистість схильна до 

ризику вибирає небезпечну професію). У цьому випадку життєва 
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перспектива пов’язана з простим відтворенням ситуацій, що відповідаючи 

прагненню даної особистостi, з повторенням цих ситуацій, а це означає, 

що i зі стереотипним реагуванням особи і в відсутністю потенціалу 

розвитку; 

 2-й тип - професія передбачає просування особистості по щаблях 

майстерності. Але це швидше вдосконалення даної галузі професійної 

діяльності, ніж розвиток здібностей самої особистості, тобто можна 

говорити про професійний ріст, але не про розвиток особистості;  

 3-й тип - рух у професії здійснюється через розгортання, розвиток і 

вдосконалення якостей і здібностей особистості. Якщо в момент вибору 

професії здібності перебували в потенційному стані, то професія актуалізує 

їх і тим самим відкриває перспективу розвитку особистості;  

 4-й тип - збіг з професією обумовлено не тільки наявними 

здiбностями, але й творчою активністю особистості в цілому. Цей тип 

здатний не тільки до руху і розвитку в професії, а й до перетворення умов 

праці в адекватному своїм здібностям напрямку.  

Узагальнюючи вищесказане можна відзначити, що можливість 

людини розвинути і реалізувати свій потенціал, можливість до 

самоздiйснення, самоактуалізуватися в професійній сфері є вирішальним 

фактором оптимальної професіоналізації.  
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ВПЛИВ СТРЕСУ НА РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 
 

В сучасному світі, який постійно змінюється, кожен член суспільства 

стикається з великою безліччю проблем та труднощів, які впливають на його 

емоційний стан, на формування його світогляду та становлення, як осо-

бистості. Дане питання постає особливо гостро, бо стрес – загальний чинник 

ризику, який несе в собі велику кількість негативних факторів для людини, 

особливо якщо це особистість, що знаходиться в процесі формування.  
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Стрес – це занадто багатофакторне поняття, він є індивідуальним так 

само, як і чинники, що провокують появу стресового стану, тригери, 

протікання та фактори виникнення – достатньо різні для кожного індивіда, 

а якщо розглядати його вплив на розвиток певних якостей людини, то і 

наслідки впливу та їх важливість є суто індивідуальними 

Стрес у людини може проявлятися на фізіологічному та психічному 

рівні, впливає на соціальну складову життя людини порушуючи нормальне 

функціонування індивіда в соціумі та будь-якій сфері діяльності. Прояв 

стресу являється суто індивідуальним та залежить від великої кількості 

чинників. Зважаючи на специфіку дослідження, можна сказати, що 

дослідження впливу стресу на розвиток лідерських якостей учнів старших 

класів є важливим, адже саме розуміння наскільки негативно впливає 

стрес, чи може його плив бути позитивним, дослідження того, які наслідки 

на формування лідерських здібностей він може викликати, особливо дана 

проблема є актуальною, якщо розглядати її зі сторони формування 

лідерських здібностей в учнів старших класів, які повинні мати та 

розвивати якості лідерів, адже в найближчій час вони повинні будуть 

почати новий етап свого життя, а саме навчання в закладі вищої освіти, що 

являється важливим переходом школяра до дорослого та самостійного 

життя і в даному процесі вміння та навички лідера можуть надати 

індивідові значну перевагу в процесі формування своєї повністю дорослої 

особистості та в загальному процесі становлення самостійного дорослого 

життя та навчання в закладі вищої освіти  

Тому зважаючи на це дослідження впливу стресів на розвиток 

лідерських якостей учнів старших класів, можна вважати важливою на 

нагальною темою для дослідження 

Дослідженням стресу та стресових станів і загальною структурою 

лідерства і лідерської діяльності займались такі вчені, як:  К. Роджерс, 

який розглядав стрес в структурі «Я-концепції»; в аналітичній психології 

Г. Олпорт, К.  Абульханова-Славська, Л.  Анциферова, О.  Бодальов,  

Д.  Леонтьєв, А. Реан, Б. Паригін, О. Романовський, Л. Грень, Т. Гура та ін. 

Дані вчені розробили та сформулювали основні поняття в структурі 

дослідження проблеми стресу та розвитку лідерських здібностей і 

становлення лідерів, розробили систематизацію та характеристику 

основних понять в проблематиці досліджень стресів та лідерства, тригерів 

та впливу стресу на організм, досліджували вікові особливості стресових 

станів, розробили нові підходи та методики дослідження та 

характеристики лідерства. 

Також варто звернути увагу на характеристику психологічного 

стресу, як на складний та багатофакторний процес, який впливає на всі 

функції та загальний стан індивіда в  стані стресу працездатність є доволі 

низької, тим паче, що стресовий стан викликає низку інших порушень та 
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розладів, які також негативно впливають на загальний фізіологічний, 

емоційний та психологічний стан індивіда [1]. 

Зважаючи на це можна стверджувати, що безумовно стрес буде 

впливати, на розвиток лідерських якостей, також зрозуміло, що він буде 

помітно впливати на процес лідерської діяльності учнів, проте залишається 

відкритим питання, чи буде цей вплив негативним, або можливо такі 

стресогенні чинники та сам стресовий стан спровокує позитивну динаміку 

в розвитку та діяльності лідера.  
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СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ – АКТИВНА УМОВА 

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Ситуація успіху – це цілеспрямований, спеціально організований 

комплекс умов, який дозволяю досягти значних результатів в діяльності 

учня, які супроводжуються позитивними емоційними, психологічними 

переживаннями. Концепція створення ситуації успіху була запропонована  

у 80-і роки минулого століття групою вчених, якими керував А. С. Бєлкін. 

Вони виходили з того, що відчуття пережитого успіху сприяє розвитку 
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впевненості людини у собі, зростанню його самооцінки, власної 

значущості. Воно може докорінно змінити стан учня, ритм та стиль його 

життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. Таким чином, успіх який 

відбувся, передбачає оптимальне співвідношення між очікуваннями 

оточуючих, особистості та результатами її діяльності [2, с. 81]. В тому 

випадку, коли успіх стає стійким, постійним, може початися свого роду 

реакція, яка вивільняє величезні, приховані до пори можливості 

особистості, її резерви та потенціал [1].  

 Результати досліджень, проведених в педагогічних колективах, де 

активно використовується технології створення ситуації успіху, свідчать 

про те, що успіх у тому чи іншому вигляді діяльності є активним 

формуючим початком. При цьому стан успіху – це емоційна задоволеність 

людини процесом та результатом своєї діяльності. Він створює відношення 

позитивної співпраці між педагогами і учнями. Педагогічні колективи 

будують свою освітню систему виходячи з положення про те, що для 

розвитку людини необхідна постійна мотивація та спрямоване педагогічне 

підкріплення. Досягнення успіху розглядається як отримання конкретного 

результату, визнаного значущим для індивіда. У цьому випадку ситуація 

успіху є своєрідним “пусковим механізмом” подальшого розвитку 

особистості. Тому створення ситуації успіху – необхідна умова процесу 

навчання та виховання,  спосіб формування та розвитку потенціалу 

особистості.  

Організація співпраці між викладачем та учнем, створення відносин 

довіри та взаєморозуміння, переживання радості і успіху активізує процес 

навчання, формуючи впевненість в собі та повагу один до одного, сприяє 

переживанню емоційного піднесення. Програма педагогічної допомоги зі 

сторони викладача здійснюється за допомогою постановки цілей і завдань, 

створення тої чи іншої ситуації успіху, вибору форм, методів та прийомів, 

які би активували потенціал особистості. Для цього педагог повинен 

організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб, 

задовольняючи природні потребі учнів у пізнанні оточуючого світу, 

спілкування та самореалізації, забезпечити отримання ними позитивних 

емоцій. Технологічно ця допомога забезпечується низкою операцій, які 

здійснюються в психологічній атмосфері радості і схвалення, що 

створюються вербальними та невербальними засобами. При цьому 

підбадьорюючі слова та м’які інтонації, мелодичність мовлення та 

коректність звертань так само, як відкрита поза і доброзичлива міміка, 

створюють в їх поєднанні сприятливий психологічний фон, що допомагає 

учням впоратися з поставленим перед ними завданням.  

Для досягнення поставлених цілей в освітньому процесі необхідна 

розробка його організаційно-змістовної моделі, в якій на кожній сходинці 

повинні створюватись умови для формування успішності, соціального 
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оптимізму особистості. Це передбачає проектування і реалізацію на 

практиці такої педагогічної системи, яка була б адекватна її когнітивним та 

емоційно-вольовим станом, що потребує використання таких технологій 

створення ситуації успіху як “Оцінка”,  “Зняття страху”, “Персональна 

винятковість”, “Авансування успішного результату”, “Внесення мотиву”, 

“Педагогічне навіювання”, “Орієнтація на іншого”, “Персональна 

відповідальність” та інше. Прикладом можуть слугувати відео-уроки, 

уроки-тренінги, відкриті уроки з подальшим аналізом і самоаналізом і т.д. 

Таким чином, створення цілеспрямованих ситуацій успіху в 

освітньому просторі є способом активізації лідерського потенціалу. Ці 

принципи реалізовуються також в новому демократичному напрямку – 

педагогіка співпраці, яка в деяких наукових джерелах називається 

педагогічною толерантністю, а вчений-педагог І. Ф. Зязюн назвав її 

“педагогіка добра” [3]. Професійно-педагогічна співпраця – це система 

прийомів плідної соціально-психологічної взаємодії педагога і учня, 

змістом якої є створення відносин довіри й взаєморозуміння, переживання 

радості і успіху, формування впевненості в собі і поваги один до одного, 

що наполегливо потребує її широкого засвоєння педагогами в сучасному 

навчальному процесі. 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ 

НАВИЧОК ЛІДЕРА XXI СТОЛІТТЯ 

 

Однією з найважливіших навичок людини XXI століття є критичне 

мислення, це пов'язано з зростанням ролі інформації, в нашому житті. 

Інформація зараз міститься усюди, але все ж більшість зібрана в Інтернеті, 

який сповнений не тільки важливою інформацією, а ще й застарілою, 
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неперевіренною і в деяких випадках неправдивою [1]. У зв’язку з цим 

критичність особливо необхідна сучасній людині, а тим паче лідеру, який 

повинен приймати важливі рішення проаналізувавши багато інформації.  

Основна мета нашої статті полягає в спробі показати важливість 

критичного мислення, яке важливе для сучасних лідерів.  

У вітчизняній і зарубіжній психології, лінгвістиці і філософії 

докладно розглядається значення поняття “критичне мислення”.  

Д. Майерс [2] вважає, що критичне мислення - це мислення, яке 

досліджує припущення, розпізнає приховані цінності, оцінює наявні дані і 

висновки. Р. Енніс [3] визначає його як рефлексивне мислення, спрямоване 

на прийняття рішення про те, чому можна довіряти. На думку М. Скривен і 

Р. Поля [4], це інтелектуально упорядкований процес активного і вмілого 

аналізу, концептуалізації, застосування, синтезу та оцінки інформації, 

отриманої або породженої спостереженням, досвідом, роздумами або 

комунікацією. 

Дослідники критичного мислення приходять до висновку, що воно 

включає готовність до критичного мислення, застосування на основі 

наукового і життєвого досвіду інтелектуальних умінь. До них відносяться 

вміння і навички спостерігати і порівнювати, знаходити подібності та 

відмінності, проводити аналіз і виконувати синтез, давати оцінку, 

інтерпретацію, здійснювати індукцію і дедукцію, розпізнавати 

послідовність і порядок, використовувати логіку, здійснювати перехід від 

абстрактного до конкретного і навпаки.  

Таким чином, критичне мислення є інструментом об'єктивного 

міркування і має на увазі цілий ряд навичок роботи з інформацією. 

Критичність мислення виступає стимулюючим фактором самостійного 

наукового  пошуку, спонукає до виявлення суперечностей в засвоюваній 

інформації та є стимулом для нового знання. Аналіз інформації спонукає 

індивіда роздумувати над її значущістю. За допомогою критичного мислення 

досягається високий рівень рефлексії – форми розумової діяльності, 

спрямованої на осмислення своїх дій, всієї людської культури і її основ, 

компонента, необхідного для формування самооцінки і системи цінностей, 

яка, своєю чергою, потрібна для оцінки і правильного тлумачення вчинків і 

думок, самопізнання і формування гармонійної особистості. Крім того, 

рефлексія важлива в процесі оцінки власних дій і суджень інших людей, а 

значить, служить передумовою гармонізації міжособистісної взаємодії. 

Тому, кажучи про виховання лідерів, необхідно враховувати, що 

багато найважливіших якостей ефективного лідера формуються в процесі 

розвитку критичного мислення. Уміння критично мислити є ознакою 

високої культури індивіда, яка виражається в культурі розуму, що 

базується на твердому світоглядному фундаменті, що дозволяє здійнюва- 

ти адекватну оцінку того, що відбувається.  
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У СТУДЕНТІВ ЗА ПРАЦЯМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Проблемі формування лідерства присвячено багато наукових 

досліджень, які доводять важливість та актуальність цього процесу. 

Лідерство цікавить таких сучасних зарубіжних дослідників, як К. Бланшар, 

Ж. Блондель, М. Вебер, К. Левін, Б. Митчел, Дж. Морено, К. Фідлера, 

П. Херсі, А. Херманн та багато інших. 

Сучасні вітчизняні дослідники, психологи, педагоги, такі як 

Н. Бєлякова, О. Маковський, Н. Мараховська, О. Романовський, в своїх 

працях довели важливість формування лідерських якостей у процесі 

навчання та професійного становлення молодих спеціалістів. 

Не дивлячись на безліч цінних праць дослідників та вчених, питання 

формування якостей лідера в студентів закладів освіти різних рівнів ще 

недостатньо досліджене, тож ця тема залишається досі актуальною.  

З розвитком соціуму та збільшенням варіативності діяльності 

людства, суспільство стає дедалі складнішою системою, що потребує 

приведення до ладу поведінки її членів,  координування діяльності та 

врахуванні людського фактору. Групі, що працює над однією метою, 

потрібна цілеспрямована людина, що здатна вести за собою, надихати, 

бути прикладом, організовувати, бачити різні варіанти досягти ціль, групі 

потрібен лідер. 

Романовський О. та Михайличенко В. приводять наступне 

визначення лідерства: “здатність впливати на інших людей у напрямку 
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досягнення визначеної мети” [2, с. 514]. Лідер – індивід, що вміє надихати 

та направляти послідовників в творчу стезю. Лідер здатен бути в гармонії з 

членами групи, чим забезпечить для них безпечну та творчу атмосферу, 

завдяки чому кожна особистість матиме змогу до особистісного та 

професійного розвитку, що позитивно пливає на усіх членів команди [1]. 

Дане визначення резонує з думкою Василя Сухомлинського щодо 

прояву лідерства як кооперацію та допомогу оточуючим: “Для пізнання 

щастя, людина з дитинства має знаходити радість у творенні щастя для 

інших людей, для колективу, для суспільства” [3, с. 38]. 

В педагогічних працях дослідник не використовував слово “лідер”, 

проте його педагогічну систему виховання молодих патріотів можна 

використовувати для формування лідера. На думку Василя 

Сухомлинського,  “турбуючись про інших, ми розуміємо справжню радість 

буття. У того, хто віддає свої духовні сили іншим людям з’являється 

справді дороге” [3, с. 37],  – любов до людей. Багато вчених стверджують 

про залежність ефективності лідера з його здатністю проявляти любов до 

людей, яка допомагає лідеру встановити позитивні відносини з 

послідовниками, та сприяє ефективній роботі та злагодженості команди. 

Василь Сухомлинський закликає молодь не бути байдужим до інших 

людей: “На твоїх очах чинять несправедливість, обман, принижують 

людську гідність... У твоєму серці загорілося обурення, тобі хочеться 

втрутитися, відновити правду…” [5, с. 159] – показати свої лідерські вміння.  

Важливе посилання педагога відображено в з його вислові зі статті 

“Праця і боротьба”: “громадянськість складається з почуття господаря, 

спадкоємця, створеного старшими поколіннями, і з почуття 

відповідальності за те, що у нас ще погано” [5, с. 533]. Отже, істинний 

лідер відчуває власну важливість та відповідальність. 

Василь Сухомлинський висвітлював й важливість прихильності й 

підтримки послідовників лідера, й писав про те, що “обов’язки особистості 

перед оточенням були такими сильними, щоб вихованець відчував 

колектив навіть тоді, коли він один” [4, с. 454]. 

Педагог також зауважував важливість прикладу героїчних земляків: 

“Ми бажаємо, щоб наші учні воліли будувати власне життя схожим на 

життя тих людей, які в праці для народу вбачають честь, гідність, особисту 

гордість” [5, с. 152]. Тут пролягає ще одна риса лідерства – робити для 

інших і відчувати при цьому особисту гордість за виконану справу.  

Усі означені принципи Василя Сухомлинського охоплюють лише 

невелику частину його педагогічного багажу, в його працях можна знайти 

педагогічні поради, методичні прийоми, приклади, що так яскраво 

розкривають зміст авторської педагогічної системи виховання молодого 

покоління. Головна мета сучасних педагогів – продовжити розкривати для 

себе та інших положення праці Василя Сухомлинського.  
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Проведене нами дослідження показало різнобічність педагогічної 

системи Василя Сухомлинського. Її методичні прийоми можуть бути 

використані сучасними педагогами з метою формування лідерських 

якостей молоді.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АНАЛІЗУ ЛІДЕРСТВА ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

Проблема лідерства залишається актуальною упродовж багатьох 

десятиліть. Сучасне суспільство періодично переживає різного роду кризи, 

які відбиваються на студентській молоді, котра визначає багато в чому 

стратегію розвитку різноманітних сфер діяльності. На сьогоднішній день 

світ настільки не стабільний, що зміни відбуваються кожного дня, 

відповідно висуваються нові вимоги до лідера, який повинен мати 

розвинутий емоційний інтелект, бути мобільним, мати комунікативні 

навички та відстоювати інтереси як свої, так і групи. Такі ж вимоги 

висуваються і до лідера у студентському віці, коли відбувається 

формування лідерських здібностей і якостей.  

Лідерство – це здатність і готовність надихати інших. Ефективне лі- 
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дерство ґрунтується на ідеях як оригінальних, так і запозичених, які 

ефективно передаються іншим людям таким чином, щоб вони діяли так, як 

того хоче лідер [4]. 

Риси сучасного лідера, які допомагають особам досягати успіху в 

наш час: 

 Розвинені комунікативні здібності. Лідери повинні регулярно 

розмовляти з людьми, яких вони ведуть, і мати послідовне інформативне 

повідомлення, що знаходить відгук; 

 Стійкість. Життєрадісні лідери розглядають невдачі як тимчасові та 

можливість для навчання. Вони також володіють сильним характером і 

позитивним ставленням до періоду турбулентності; 

 Адаптивність і гнучкість. Лідери у 21-му столітті повинні бути в 

змозі постійно впроваджувати інновації та ефективно управляти 

руйнуваннями; 

 Ризикованість. Оскільки у лідерів є переконаність в якійсь ідеї 

або деякому розумінні того, як влаштований світ, вони готові робити 

ставки на це; 

 Бачення та мета. Наявність мети важливо, але найкраще мати ту, 

що надихає. Непохитна зосередженість, ясне бачення і справжня віра в 

досяжне означає, що лідери повинні йти своїм шляхом, а не просто 

говорити; 

 Емоційний інтелект. Володіючи емоційним інтелектом, лідери 

можуть контролювати свої емоції, що не дозволяє негативним проявам 

впливати на їх навички прийняття рішень; 

 Емпатія. Лідери повинні розвивати емпатію до своїх послідовників; 

 Впевненість. Для того щоб бути ефективним лідером, потрібно 

бути досить впевненим в собі, щоб гарантувати, що інші будуть слідувати 

командам. Якщо лідер не впевнений в своїх власних рішеннях і якостях, то 

підлеглі ніколи не підуть за ним; 

 Креативність та інновації. Щоб досягти успіху в сучасному 

мінливому світі, лідер повинен бути творчим і інноваційним одночасно [1, 3]. 

Лідерство у 21 столітті – поєднання безлічі сміливих рішень, сильне 

почуття мети, переконаність, тверда рішучість і непохитна зосередженість. 

Важливо пам’ятати  про те, що лідер нічого не може досягти поодинці. 

Зараз це більш актуально, ніж було раніше. Для досягнення 

найважливіших організаційних цілей лідер повинен мати гнучкий розум, 

бути відкритим для співпраці, мати здатність узгоджувати різні точки зору 

і мати харизму, що дозволяє керувати командами з різними мотиваціями і 

потребами. Хоча здається, що лідерство у 21 столітті – дуже складне 

завдання, при правильній реалізації воно може дати цінні плоди. 

Незалежно від того, одна це людина чи команда лідерів, характеристики 
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ефективного лідерства застосовні до обох. Індивідуальні людські риси є 

основою для ефективної моделі лідерства [2]. 
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ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ  

ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Тривожність – індивідуальна  психологічна особливість, яка 

проявляє  себе в схильності людини переживати сильну тривогу без 

потрібного для цього фактору. Високий рівень тривожності може 

викликати серйозні проблеми в психіці.  

Однією з причин виникнення тривожності можуть стати взаємини в 

родині. Саме в оточенні близьких людей у дітей формується психіка. Це 

означає, що більш вразливою категорією в цьому плані являються діти з 

неповних сімей. А. І. Захарова, В. І. Гарбузова розглядали особливості 

виховання дітей, яке приводить до розвитку неврозів. Через те, що діти в 

неповних сім’ях родинах не відчувають достатнього спілкування з 

батьками молодші школярі, часто відчувають агресію, вони стають більш 

замкнутими, примхливими. Самооцінка у дітей з неповних сімей частіш  за 
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все з низькою самооцінкою, так само їм важно налагодити контакт з дітьми 

з протилежною статтю. Вони стають тривожними за всіма чинниками: 

ситуації пов’язані з між особового спілкування, ситуації, зі школою, 

спілкування з викладачами. 

Вчені завжди говорять і розглядають тривогу різноманітними  

способами, але все одно завжди вони роблять одні й ті ж самі висновки. 

Вони завжди говорили що тривога – є станом занепокоєння і побоювання 

індивіда в ситуації яка може привести до неприємностей. Майже всюди 

говориться що тривога – це захисна реакція людини.  

Причини при яких виникає тривожність може бути досить різні, і 

можуть бути закладені в сферах життєдіяльності людини. Подіяють їх на 

об’єктивні та суб’єктивні причини. 

В об’єктивних причинах, викликання тривоги, лежить будь-яка 

екстремальна ситуація яка вимагає підвищеної активності психіці 

людини, причиною може стати втома, вплив медичних засобів, 

порушення психіці. Суб’єктивні причини носять в собі інформаційних  

характер пов’язаний з неправильним ходом майбутніх події. До цього 

всього можна виділити невмотивовану тривожність. Вона пояснюється 

передчуттям лиха або можливою втратою.  Психіка завжди у таких людей 

знаходиться  в напрузі.  

Пінчук О., вважала, що причиною тривожності стає конфліктна 

будова самооцінки. Коли з одного боку присутні почуття невпевненості в 

собі, а з іншого боку - потреба високо оцінювати себе. Тому ця причина 

стає неадекватним розвитком тривоги.  

На рівні психофізіології тривожність пов’язують особливостями 

будови. Також тривожність може буди викликана розбіжностями роботи 

відділів ЦНС,  різними хворобами по типу гіпертонія, неврівноваженості 

нервових процесів. Прискорення дихання, роздратованість, прискорене 

серцебиття, постійна втома і безсоння - всі ці симптоми супроводжуються 

тривожністю. 

Тривожність можу бути викликана різними чинниками: соціальним 

оточенням, неадекватним сприйняттям самого себе, внутрішній конфлікт і 

багато іншого.  

Кожна людина має свій рівень оптимальної тривожності людина має 

свій рівень оптимальної тривожності, корисна тривожність, вона є одним з 

необхідних умов розвитку особливості. 
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ЕМОЦІЙНА ОСВІДЧЕНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА 

  

У даній роботі досліджено взаємозв’язок розвитку емоційної 

грамотності лідера і його здатності, оперуючи емоційною інтерактивністю, 

успішно взаємодіяти всередині лідерської групи. Розкрито найважливіші 

елементи формування ефективної роботи підприємства в умовах співпраці 

лідерської групи. Була вивчена можливість побудови колективного 

лідерства, головною метою якого є об’єднання професіоналів з різними 

поглядами і підходами. Була розглянута теорія нового екологічного 

лідерства, необхідні нові підходи та інструменти. 

Ключові слова: лідерська група, колективне лідерство, емоційний 

інтелект, емоційна грамотність.  

Постановка проблеми. Колективне лідерство виділяється як 

можливий спосіб виходу з кризи наростаючих конфліктів і масових 

інституційних збоїв, болючих завершень і починань, що дають надію. 

Криза сучасності не обмежується конкретними лідером, організацією, 
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країною або конфліктом. Віна проявляється по всьому світу трьома 

головними поділами: екологічним (розрив зв’язку між особистістю і 

природою), громадським (розрив між двома особистостями) і духовним 

(розрив особистості з собою) [1]. Криза дає нам побачити, що колишній 

устрій суспільства неефективний. Звичний образ думок не актуальний, 

необхідні нові форми міжособистісних відносин. 

Централізоване лідерство, зосереджене в руках однієї людини, яка 

приймає рішення у всіх сферах життя організації не завжди сприяє 

розвитку. Прийшов час створювати, коригувати та трансформувати форми 

правління, моделі мислення, створювати нові форми відносин, які будуть 

відповідати сьогоднішнім реаліям життя [1, 4, 5]. Страх керівника втратити 

точки влади гальмує розвиток лідерів всередині організації. Хоча 

підприємство, наповнене професіоналами, може давати кращі плоди. І 

сприяння розвитку способу мислення, що виходить з жертви до образу 

думки, коли професіонал створює майбутнє, може змінити стару систему. 

Давши основу внутрішнього розвитку особистості і трансформації її 

в лідера, постає питання міжособистісних відносин. Тут ми звертаємося до 

грамотності в сфері емоційного впливу всередині колективу. Дієві 

інструменти пропонує Клод Штайнер. Цим інструментом стає емоційна 

грамотність (далі скорочено ЕГ). ЕГ - це вміння керувати емоціями таким 

чином, щоб зміцнювати особисту силу і покращувати якість не тільки 

свого життя, але і життя інших людей [2]. Емоційна грамотність покращує 

взаємовідносини і налагоджує спільну роботу, формує почуття 

згуртованості у виконанні спільних завдань. Принцип подібного підходу - 

співпраця без застосування маніпуляцій та насильства, розуміння вчинків і 

мотивів інших людей. У своїх роботах Клод Штайнер дає готові діалоги, 

як приклад заміщення існуючих патернів поведінки, які вже не працюють і 

призводять до конфліктних ситуацій, а тим самим і емоційного 

придушення і припинення розвитку фахівця всередині колективу і 

суспільства в цілому. 

Інструментами розуміння себе та іншої людини він називає: 

1.Знання власних почуттів; 

2.Уміння розуміти почуття інших людей; 

3.Уміння управляти своїми емоціями; 

4.Уміння відшкодовувати емоційний збиток; 

5.Навичка емоційної інтерактивності [2]. 

Деніел Гоулман в своїх працях дає визначення деструктивних думок 

і емоцій, а також пояснює, як позитивне мислення здатне змінити погляд 

на одні і ті ж факти. Так емоції, засновані на гніві, на його думку, є 

основою порушення рівноваги, упорядкованості і підсилюють сприйняття 

фактів реальності. При цьому позитивні емоції є породженням інтелекту, 

дають впевненість, зменшують відчуття тривоги. І коли позитивні емоції 
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переходять в поведінку, то вона прагне проявити себе в користь спільній 

справі, іншим учасникам процесу і колективу в цілому [3]. 
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THE MODERN IMAGE OF A TEACHER OF A HIGHER MEDICAL 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

      

The equal relations between the participants in the educational process - 

the teacher and the student - are recognized in the conditions of the modern 

personality-oriented approach to education. Following this approach allows you 

to achieve educational goals-competence to the maximum extent: not only to 

transfer theoretical knowledge, but also to form the skills that a graduate of a 

higher educational institution should possess.      

The improvement of the teacher’s professionalism, on which the 

organization and formation of an effective polysubject educational environment, 

depends first of all in the context of the modernization of higher medical 

education. The integration of two professions in the activities of a doctor-teacher 

complicates his professional functions, obliges to improve not only special, but 

also psychological and pedagogical competence [1]. 

The purpose of the research is to study the structure of the competence of 

the teacher-clinician of the Higher Medical Educational School. 

The professional competence of the teacher of the Higher Medical 

Educational School is a complex characteristic of the leading ability of the 

teacher to be the subject of his own activity. To understand professional 

competence, it is necessary to present it as an integration of three structural 

components: 

- professionally defined concept “I am a teacher” (in professional activity, 

in communication, in the system of one's own personality); 

- professional-activity consciousness, focused on the values of personality 

development and understanding of the means (norms) of pedagogical activity; 

- information and instrumental readiness for activity (normative, heuristic, 

creative - as designing one’s own activity). 

As applied to the professional-pedagogical activity of a doctor, 

competence is considered in two aspects: in the field of therapeutic and 

preventive activity as a specialist and in the field of professional-pedagogical 
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activity as a teacher. The competence approach in educational conditions 

integrates professional-pedagogical abilities formed in a higher school teacher, 

associated with training and formation of professional orientation of students in 

the specialty and development of professionally important qualities of a teacher-

physician personality [2]. 

Methodological competence is understood as a complex professional and 

personal education that allows you to efficiently and efficiently carry out 

pedagogical activities, which include planning and designing the educational 

process; solution of methodological problems; control over the course and 

results of the educational process and their adjustment; providing the 

educational process with high-quality teaching and methodological materials; 

raising the level of their professional methodological qualifications. The 

methods of teaching special academic disciplines of natural science and 

professional cycles are insufficiently developed in medical universities, for 

example, “Methods of teaching histology, embryology, cytology”, “Methods of 

teaching microbiology and virology”, “Methods of teaching neurology and 

medical genetics” and others. This also applies to teaching methods of 

humanitarian disciplines, such as “Philosophy”, “History”, “Culturology” for 

students of medical specialties. Good textbooks and manuals are available. 

Teachers try to actively apply the latest technical means in the classroom, try to 

use modern forms and methods of teaching (role-playing games, business 

games, solving situational problems). However, there is a lack of 

recommendations on the organization, planning, design of teaching subjects. 

There are few developed effective models for the formation of professional 

competencies of future specialists in the medical field. 

Communicative competence is one of the important components of the 

professional training of specialists of the subject-subject type of activity, to 

which the doctor's profession belongs. 

One of the types of competencies is humanitarian. It assumes the ability of 

the teacher of the Higher Medical Educational School to see, hear, accept and 

understand subjective reality; to produce new forms of culture; helps him to 

resolve the contradiction between non-interference in the inner world of students 

and a positive influence on their value-semantic sphere. 

Many teachers of medical universities believe that professional 

competencies in the field of medicine, combined with subject competence, are 

sufficient to organize the educational process at the level of higher school. 

However, the main competencies of the teacher-clinician are not limited to the 

totality of the competencies of the doctor and the teacher. Here, competencies of 

a special level are distinguished, which can be defined as supra-situational, that 

is, here we are talking about the global responsibility of clinical teachers for the 

system of medicine and medical education in general. They train a new 

generation of doctors, and practical experience is a prerequisite from this point 
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of view, thus a position of “doctor-doctor” communication between student and 

teacher appears. The transfer of experience, the formation of professionally 

significant qualities of the personality of the future doctor, the development of 

his general cultural and professional competencies is intended to contribute, 

among others, to the methodological competence of a teacher of a medical 

university. Developed methodological competence supports the teacher’s desire 

for self-education and improving his professional and pedagogical level, allows 

one to identify himself as a teacher, teacher, master. And this is the pedagogical 

significance of the teacher’s methodological competence. Now it is not enough 

just to know a well-taught subject, it is necessary to have the ability and 

readiness - the competence to teach it well in the open space of a modern Higher 

Medical Educational School.  

The information competence is the basis for the formation of a 

professional in any field of activity, being the most important characteristic of a 

specialist with higher education. The pedagogical conditions contributing to the 

formation of information competence include the strengthening of motivation in 

professional training and the transfer of information competence into a 

subjective need and the purpose of educational activities, the development and 

application of a didactic complex of information support, as well as monitoring 

the formation of information competence using innovative educational 

technologies in organizing work, transformation and stabilization of the 

professional orientation of educational activities. 

It is impossible not to admit the fact that the academic competence of the 

teacher of the Higher Medical Educational School, his knowledge of the subject 

taught, its clear and popular presentation, knowledge of related subjects are 

highly valued in higher school. 

The priority competences of the teacher are didactic in relation to 

academic in modern higher school. It is necessary that the teacher of the Higher 

Medical Educational School not only lucidly presented knowledge, presented 

the material in a popular and understandable manner, but also could intelligently 

and subtly manage the cognitive activity of students [3].        

The didactic competence is not reduced to the transfer of educational 

information, but to the organization and stimulation of interpersonal interaction 

between the participants in the learning process at the partnership level. 

Higher medical school teachers are a special category of teachers with 

specific functions, conditions and methods of work, qualification and personal 

characteristics. Today, in the context of the reform of higher education, the 

responsibility of teachers of medical universities for the results of their work is 

increasing, therefore, it becomes important to ensure that the qualifications of 

teachers correspond to the competence-based approach in higher professional 

education in the context of its continuity. 

Thus, each teacher of the Higher Medical Educational School is obliged to  
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conduct not only educational, but also methodological work. Methodical work 

improves his professional qualifications and pedagogical skills. This work 

includes the development and implementation in the educational process of new 

pedagogical technologies, innovative teaching methods, the creation of 

textbooks for students and methodological developments for teachers. Only a 

teacher with professional and general competencies will be able to prepare a 

graduate not only for professional activity, but will also contribute to the 

formation of his personal qualities and prepare him for self-education and self-

education. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ З РОЗВИТКОМ 

ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 У сучасному суспільстві, все частіше зустрічається такі поняття, як - 

трансґендорность, варіативний ґендер або ґендерна неконформность і 

інше. Цісґендер – це людина, ч’я біологічна стать і ґендерний вираз 

збігається з очікуваннями суспільства, на відміну від трансґендерності яка 

характеризується, не збігом біологічної статі з внутрішнім самовідчуттям – 

ґендерною ідентичністю. Така людина, найчастіше, має проблеми з 

соціалізацією, що в свою чергу, обумовлюється невідповідністю її 

поведінки по біологічній статі та ґендерній самовираженості: поведінка, 

манери, інтереси та зовнішньої вид, що непокоять суспільство і відносить 

до відповідних понять жіночності і мужності. 



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

    

 

52 
 

Ґендерний вираз, включає в себе таке поняття, як ґендерні ролі і 

ґендерну неконформность (варіативний ґендер). Сам по собі, варіативний 

ґендер не має на увазі під собою нетрадиційну орієнтацію суб’єкта (але не 

виключає цього), а тільки говорить про те, що дана людина не може себе 

співвіднести тільки з поняттям бінарного ґендеру (мускулінна – чоловіком 

або фемінній – жінкою), і є іншою варіацією цього поняття, наприклад, 

фемінний чоловік або мускулінна жінка. Трансґендерні ідентичності 

досить різноманітні і мінливі, і не мають строго стабільного визначення. 

Багато неконформні чоловіки і жінки взагалі не відносять себе до будь якої 

біологічної статі, і можуть описувати свою приналежність одразу до 

кількох ґендерів або знаходиться “на межі”. 

На жаль, далеко не скрізь це сприймається як норма, і в різних 

країнах, до подібного ставляться так само – по-різному. Є країни, де 

цісґендерність єдино вірне поняття, інші варіації ґендерної ідентичності 

можуть каратися законом і приводити до неприйняття суспільством. Так 

само неконфорні люди часто піддаються дискримінації, і різноманітному 

насильству, стаючи жертвами злочинів на ґрунті ненависті. 

Ґендерна соціалізація, як процес засвоєння норм, правил, соціальних 

установок тісно пов’язана з ґендерною роллю, яка в свою чергу – є 

сукупністю соціальних норм, що визначають які види поведінки, 

вважаються допустимими в даному суспільстві для даного гендеру, а які 

ні, і будуть засуджуватися і припинятися їм, стигматизованих. Ґендерна 

соціалізація має два типи: первинну і вторинну, і супроводжується змінами 

протягом усього життя. Так само вона здатна впливати на формування 

ґендерного розподілу, де соціалізована по ґендеру, буде і далі 

відтворювати ґендерні патерни і стереотипи. 

До сих пір немає наукового доказу що ґендерна роль визначається 

біологічними факторами, або ж соціальними, але вплив соціуму на людей з 

варіативним ґендером досить відчутно, так як нетипова поведінка індивіда 

грає негативну роль для його самооцінки в цілому, будучи джерелом 

стресу через тиск оточення. У цьому аспекті будемо вважати таке поняття, 

як ґендерні стереотипи, що це поширені в суспільстві уявлення про 

особливості поведінки представників різних ґендерів, в першу чергу 

чоловіків і жінок. Ці стереотипи служать елементом підтримки і 

відтворення ґендерних ролей, а також сприяють підтримці ґендерної 

нерівності. Наукові дослідження показують, що в цілому ґендерні 

стереотипи не відповідають дійсності, а їх стійкість в суспільстві 

забезпечується завдяки когнітивним спотворень, які дозволяють людям 

вибірково сприймати і інтерпретувати інформацію, що надходить із 

зовнішнього світу. Стереотипи виникають як наслідок існування ґендерних 

ролей (соціальних очікувань). 

Наведемо приклади ґендерної соціалізації та впливу на неї гендерних  
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стереотипів: 

• Батьки, спілкуючись з дітьми, прищеплюють їм різні цінності у 

відповідності зі сформованими стереотипами. Діти виростають, і 

отримують підтвердження вже ззовні, що зміцнює їх патерни 

стереотипного поведінки. 

• Через вроджені статеві відмінності дівчатки і хлопчики спочатку 

по-різному себе сприймають, ніж внаслідок, формують різне ставлення до 

себе батьків та інших дорослих, отримуючи заохочення від відповідного 

ґендеру поведінки. 

• Важливе значення для батьків, має відповідність “бажаної статі 

дитини” з фактичним. Якщо підлога збігається з бажаннями, то навіть 

якщо поведінка дитини не відповідає ґендерним нормам, воно буде 

сприйматися як “природне”, але, якщо стать не збігається – батько буде 

прагне нав’язати дитині ту форму поведінки, яку вважає відповідної для 

даного ґендеру, формуючи її з існуючих стереотипів у суспільстві і 

особистого досвіду спілкування. 

Висновки. Отже, взаємозв’язок і навіть вплив гендерних стереотипів 

на ґендерну ідентичність, неможливо не враховувати. Звідси можнмо 

зробити висновок, що неконформні ґендери піддаються дискримінації, 

стресу і проблемам неприйняття набагато частіше, ніж цісґендери, через 

наявність ґендерних стереотипів і їх сили впливу на суспільство. У 

сучасному світі необхідно відмовлятися від стереотипного мислення та 

бачити всі плюси варіативності ґендеру, з його розмаїттям. Що б кожній 

людині, не залежно від віку, біологічної статі, ґендерної ідентичності, 

сексуальної орієнтації, вибору професії і інше, було комфортно 

знаходитись в суспільстві і він не боровся за своє життя, відчуваючи себе в 

небезпеці, вгамувавши цим одну зі своїх базових потреб у захисті, і міг 

прагнути до особистісного та кар’єрного росту, приносячи користь 

суспільству. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

Переорієнтація в розвитку економіки на ринкові відносини 

загострює інтерес до дослідження психологічних аспектів діяльності 

менеджерів як соціально-професійної групи людей, чий внесок в процеси 

оновлення життя суспільства сьогодні особливо значимо. Сучасний 

менеджер залучається до складних зіткнень з життям, і для того, щоб 

вижити і добитися успіху, він повинен діяти ефективно. Психічна 

стійкість, здатність продуктивно працювати в будь-яких умовах, у тому 

числі і в екстремальних, деколи тісно пов’язана з негативними наслідками 

для психічного і фізичного здоров'я людини, яке, у свою чергу, є однією з 

найважливіших об’єктивних умов ефективної професійної діяльності 

менеджера. У процесі спілкування менеджеру доводиться виконувати три 

основні ролі. 

По-перше, це роль координатора, що зв’язує одну групу людей з 

іншою і спрощує діалог між ними. Цю роль може грати номінальний глава 

фірми, що забезпечує її, надихаючий дії людей, спрямовані на лідерське 

досягнення цілей фірми; комунікатор, що створює можливість надійних 

безперервних контактів між співробітниками. 

По-друге, це роль інформатора, що забезпечує прийом, передачу й 

обробку різноманітного роду інформації. Цю роль може грати контролер, 

що стежить за роботою підлеглих, що порівнює її з поставленими цілями. 

Її може взяти на себе розповсюджувач ідей, що у курсі всіх змін, що 

впливають на роботу співробітників, що інформує їх про це, що роз’ясняє 

політику фірми. Це і представник, що роз’ясняє значення і характер 

проблем іншим підрозділам або партнерам. 

По-третє, це роль, пов’язана з прийняттям рішень. Її грає 

підприємець, що шукає нові шляхи досягнення цілей і бере на себе всю 

відповідальність за ризик, пов’язаний з ними. Її грає менеджер, 

відповідальний за розподіл ресурсів фірми. Її, нарешті, грає представник 

фірми, що веде переговори з партнерами. 

Якості менеджера – це узагальнені, найбільш стійкі характеристики, 

які робить вирішальний вплив на управлінську діяльність. Це дуже 

складний в психологічному плані освіти, залежать від безлічі факторів: 

особливостей характеру, структури особистості, її спрямованості, досвіду, 

здібності, умов діяльності. 
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Талант менеджера визначається багатьма психологічними якостями, 

що є професійно важливими. Багатогранний характер управлінської 

діяльності накладає своєрідний відбиток і на особистісні характеристики 

менеджера. Професійно важливі якості менеджера розглядаються на трьох 

рівнях: на рівні завдань діяльності менеджера; на поведінковому рівні; на 

рівні властивостей особистості. 

  На основі управлінської діяльності менеджера можна виділити 

наступні професійно важливі якості. 

Організаторські якості, які характеризуються умінням підбирати, 

розставляти кадри, планувати роботу, забезпечувати чіткий контроль. 

Організаторські якості – це наслідки прояву ряду психологічних 

властивостей особистості. Найбільш важливими є: 

 Психологічна вибірковість - здатність адекватно, без спотворення 

відбивати психологію організації; 

 Критичність і самокритичність - здатність бачити недоліки у 

вчинках і діях інших людей і своїх вчинках; 

 Психологічний контакт - здатність встановлювати міру впливу, 

впливу на інших людей; 

 Вимогливість - здатність пред’являти адекватні вимоги залежно від 

особливостей ситуації; 

 Схильність до організаторської діяльності, тобто потреба в її 

виконанні. 

Здатність заряджати своєю енергією інших людей, активізувати їх. 

Серед інших організаторських якостей слід відзначити такі як: 

 Цілеспрямованість - уміння поставити чітку і ясну і прагне до її 

досягнення; 

 Гнучкість - здатність реально оцінювати обставини, адаптуватися 

до них, не змінюючи, при цьому принципових позицій; 

 Працездатність - здатність тривало виконувати роботу з високою 

ефективністю; 

 Наполегливість - вольове властивість особистості, що виявляється 

в завзятому прагненні досягти свідомо поставленої мети; 

 Самостійність - здатність здійснювати діяльність, спираючись на 

власні можливості без чужої допомоги; 

 Дисциплінованість - підпорядкування встановленому порядку, 

вміння налагоджувати і підтримувати дисципліну в колективі; 

 Ініціативність - вміння діяти енергійно, здатність висувати ідеї і 

намічати шляхи їх втілення. 

Загальною основою розвитку менеджера як фахівця і як 

компетентного керівника є інтелектуальні якості. Інтелект може виступати 

чи не виступати в ролі чинника успішності менеджера в залежності від 
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того, які ресурси менеджера - інтелектуальні чи комунікативні включені в 

його діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Конфлікти природні у всіх сферах повсякденного життя – як на 

робочому місці, так і вдома. Таким чином, конфлікт присутній завжди, і 

всюди. Конфлікт –  це складна і велика тема. Є багато джерел конфліктів. 

Він виникає коли окремі особи, або групи людей не отримують того, що 

потрібно або чого хочуть і прагнуть до власних інтересів. 

Існує декілька інтерпретацій конфлікту: 

Конфлікт – це процес, в якому беруть участь дві або більше сторони 

або особи, коли один відчуває що інша людина або сторона позбавляє його 

законних вигод або того, що він сприймає як законні вигоди. 

Конфлікт – це ситуація в якій ви та хтось інший, хоча і залежите 

один від одного або маєте потребу один в одному, але при цьому прагнете 

до досягнення різних цілей і створюєте для себе виграшну ситуацію, не 

проявляючи жодного наміру чи бажання зрушитись з місця. 
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Конфлікт – це свого роду конкуренція між сторонами, які вважають 

свої дії несумісними з потребами, цілями або ідеями. 

Конфлікт – це процес. Конфлікт відбувається в “шарах”. 

Перший шар – це завжди непорозуміння. Іншими рівнями є 

відмінності цінностей, відмінності точок зору, відмінності інтересів і 

міжособистісні відмінності. Це також називається процесів, тому що він 

починається з того, що одна сторона сприймає іншу як протидія або 

негативно впливає на її інтереси, і закінчується конкуренцією, співпрацею, 

компромісом або ухиленням. 

Насправді існує безліч способів визначення конфлікту через те, як 

він використовується в багатьох сферах. Отже, конфлікт відноситься до 

протилежних ідей і дій різних суб’єктів, що призводить до 

антагоністичного стану. Конфлікт є неминучою частиною життя.  Кожен з 

нас має свої власні думки, ідеї та набори переконань.  У нас свої погляди 

на речі, і ми діємо відповідно до того, що вважаємо правильним. Ми часто 

перебуваємо в конфлікті з різними сценаріями, чи може це бути пов’язано 

з іншими людьми, групами людей або боротьбою всередині нас самих. 

Отже, конфлікт так чи інакше впливає на наші дії та рішення. 

Причини конфлікту: 

1) Індивідуальні відмінності. Немає двох однакових людей за своєю 

природою, поглядам, ідеалам та інтересам. Через ці відмінності вони не 

можуть пристосуватися, що може привести до конфлікту між ними. 

2) Культурні відмінності. Культур – це спосіб життя групи. 

Культура групи відрізняється від культури іншої групи. Культурні 

відмінності між групами іноді викликають напруженість і приводять до 

конфліктів. Релігійні відмінності іноді приводили до воєн і гонінням в 

історії. 

3) Зіткнення інтересів. Інтереси різних людей або груп іноді 

зіштовхуються. Таким чином, інтереси робітників зіштовхуються з 

інтересами роботодавців, що призводить до конфлікту між ними. 

4) Соціальні зміни. Соціальні зміни стають причиною конфлікту, 

коли частина суспільства дійсно змінюється разом зі змінами в інших 

частинах. Соціальні зміни викликають культурне відставання, яке веде до 

конфлікту. Конфлікт між батьками та молоддю є результатом соціальних 

змін. Коротко кажучи, конфлікт є вираженням соціальної нерівності. 
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ОСОБЛИВОСТІ   РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА  ТИПІВ ПОВЕДІНКИ 

В КОНФЛІКТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Життя – це процес вирішення нескінченної 

кількості конфліктів. Людина не може 

уникнути їх. Вона може лише вирішити: 

брати участь у виробленні рішень 

або залишити це іншим… 

                                           (Б. Вул) 

 

Конфлікт – зіткнення різних цілей, інтересів чи поглядів людей. У 

світі живуть мільярди людей, і кожен з них має абсолютно різні інтереси, 

смаки, звички, внаслідок чого, взаємодія людей не може існувати без 

суперечок, розбіжностей і конфліктів. Конфліктом можна вважати будь-які 

мовні дії сторін, спрямовані на нанесення шкоди будь-якого роду 

протилежному боці [1]. Негативні психічні стани також можуть вплинути 

на конфліктну поведінку людини. Конфліктна поведінка – це  схильність 

людини до конфлікту при взаємодії особистих та чужих інтересів. 

Негативні ж психічні стани являють собою реакцію людини на оточуюче 

середовище. Вони можуть спровокувати конфлікт, а також стати його 

наслідком.  

Студентський вік або ж ще його називають юнацький вік – це етап, 

який завершує соціалізацію особистості. Діяльність та ролі особистості у 

даний період вже мають перелік нових, дорослих якостей. Найважливішою 

задачею у цьому віці є – вибір професії. 

Нами було проведено дослідження особливостей  рівня ситуативної 

та особистісної тривожності  та  типів поведінки у конфліктній ситуації у 

студентів. Дослідження проводилось на 30 респондентах. Метою 

дослідження було – виявити взаємозв’язок рівня тривожності і типів по- 
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ведінки в конфлікті у студентському середовищі. 

Було виявлено, що 27% респондентів мають високий рівень 

ситуаційної та особистісної тривожності.  

У 30% студентів було виявлено низький рівень ситуаційної та 

особистісної тривожності.  

За даними дослідження, у 27,5% студентів  виявлено тип поведінки в 

конфлікті- суперництво. Для таких людей характерно за будь яку ціну 

задовольнити свої потреби та інтереси. Вони мають сильну волю, авторитет 

та владу та не схильні до співпраці. 

У 27,5% респондентів виявлено тип поведінки в конфлікті - 

компроміс. Такі студенти схильні знайти спосіб вирішення конфлікту, 

коли вони з опонентом чимось поступаються дин одному. Такий тип 

вигідно обирати, якщо предмет конфлікту або не є настільки важливим, чи 

стосунки з викладачем мають більше значення. 

У 24% студентів виявлено тип поведінки у конфлікті уникнення. Цей 

тип характерний тим, що ті, хто його обирає не прагнуть до взаємодії та 

досягнення власних цілей. 

17% студентів обирають тип поведінки в конфлікті -

пристосування. Ці люди готові пожертвувати своїми інтересами та 

потребами заради інших. Цей тип поведінки вигідно обирати, якщо 

результат конфлікту надзвичайно важливий для опонента та не значний 

для самого респондента, або коли  людина просто готова пожертвувати 

своїми інтересами на користь іншої людини. 

До співпраці, як типу поведінки у конфлікті схильні лише 4% 

студентів. Вони  готові до детального обговорення ситуації та 

конструктивного вирішення конфліктної ситуації, яке задовольняло б 

обидві сторони конфлікту [2]. 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок: 

1) У студентів під час високої емоційної напруги помітна схильність 

до суперечок у поглядах, мотивах, думках та інтересах та вони не 

намагаються вирішити конфлікт поступаючись комусь.  

2)  Високий рівень особистісної чи ситуативної тривожності у 

студентів сприяє використанню деструктивних типів поведінки під час 

конфліктної взаємодії у студентському середовищі. 

3)Викладачам вищої школи необхідно враховувати особливості 

тривожності та типів вирішення конфліктів у студентському віці  для 

ефективної взаємодії зі студентами. 
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У  

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стрес – неспецифічна реакція організму на різного роду подразники, 

будь це, зовнішні, тобто фізичні подразники, чи внутрішні – моральні, 

емоційні та подібні проблеми.  

Стрес оточує нас кожного дня і майже все, що трапляється з нами – 

є стресом для нашого організму, та, залежно від рівня стресостійкості, ці 

стреси можуть залишитися непоміченими нами [1]. Загалом якщо 

розглядати стрес, як захисний механізм, яким взагалі він і являється, то в 

випадку, коли людина вміє справлятися з наслідками стресу та правильно 

інтерпретувати стресову ситуацію, тоді стрес відкриває свою позитивну 

сторону і допомога організму згрупуватися та використати всі свої 

ресурси для вирішення проблеми чи розв’язання ситуації, яка викликала 

даний стрес [3]. 

Стосовно стресу у різних вікових груп, то прояв стресу та його вплив 

на організм може залежати від віку індивіда, тобто в даній ситуації 

береться за основу більша кількість досвіду, краще сформована 

особистість, розвинутість та загально більш стабільний і стійкий 

психологічний стан у осіб старшого віку ніж у дітей та підлітків, та навіть 

в такій ніби очевидній ситуації не завжди складається так, адже вплив 

стресу, сила прояву та легкість виникнення залежить від захисних 

механізмів, лабільності чи ригідності психіки, загального психологічного 

стану та багатьох інших факторів. Загалом кожен індивід який являється 

частиною соціальної структури світу, стикається з великою кількістю 

тиску на себе, та великою кількістю вимог до себе, це і очікування іспитів, 

робота, заробітної плати, тощо, які сприймаються, як важлива частина 

життя без якої неможна існувати повноцінно, проблеми в сім’ї та з 

оточуючими, теж важлива ланка впливу на нервову систему та загальний 

стан індивіда, бо коли ми всі стикаємося з проблемами і в ситуації коли 

нам самим не вистачає сил їх вирішити, ми звертаємося за допомогою, до 

друзів та рідних, коли такої можливості немає, існує великий ризик 
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виникнення нервових розладів, комплексів та великої кількості інших 

проблем, що виникають під тривалою дією стресу на організм [2]. 

Стресостікість – набір характеристик та рис, індивідуально 

притаманних кожній людині, що допомагають правильно оцінювати 

ситуації, та переосмислювати їх, щоб уникнути негативного емоційного 

впливу на організм. Якщо розглянути стресостійкість загально, то вона є 

суто індивідуальною і її рівень залежить від певних характеризуючих 

рис людини.  

Фактори стресостікості: 

 вік – від віку людини доволі сильно залежить її здатність до 

протистоянню стресам, бо важливу частину стресостійкості грає уміння 

переосмислювання та розуміння ситуації з різних сторін, а це вміння 

приходить з досвідом, та це не завжди працює так, бо інколи люди навіть 

поважного віку, не змогли навчитися керувати своїми емоціями; 

 темперамент, характер та його риси – даний фактор являються 

важливим, бо як ми знаємо кожна людина являється індивідуальністю та 

має індивідуальний склад характеру та певний набір притаманних йому 

рис, що формують їх темперамент. Так наприклад, флегматики, та 

сангвініки менше піддаються впливу стресів, флегматики через свою 

розсудливість, та вміння обдумувати детально, а сангвініки менше 

піддаються стресам, через притаманний їм позитив, та відкритість, бо 

вміння реагувати позитивно, та знаходити позитивне в кожній ситуації, 

значно зменшує вплив та шанс виникнення невромо напруження та стресу. 

Меланхоліки ж і холерики набагато більш піддаються стресу, перші через 

невміння шукати позитивні сторони, та надмірну вразливість, а другі, 

через часто надмірну емоційність, та імпульсивність реагують на стресові 

ситуації гостро та емоційно, що посилює вплив стресу; 

 уміння розслаблятися -  стрес може бути миттєвим, або може 

виникати під впливом тривалої нервової напруги на людину, тому вміння 

розслабитися та відволікти себе грає важливу роль, тому що зниження 

рівня нервової напруги зменшить ризик виникнення нових стресів та 

знизить рівень впливу вже існуючих на організм; 

 емоційність – в більшій мірі вплив стресу та загалом його 

виникнення пов’язане з тим як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію, якщо 

реакція занадто емоційна, ще і викликає негативні емоції – це спровокує 

більш різку дію стресу через його підкріплення виникаючими емоціями [2, 

с. 150–183]. 

Стрес впливає на працездатність індивіда, значно знижуючи його 

когнітивні здібності, увагу та концентрацію людини, все це негативно 

відображається на трудовій та навчальній діяльності людини, що 

стосується підлітків, які однозначно більш вразливі до стресів, то такий 
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стан негативно вплине на навчальний процес учня [1, с. 140–145]. Під дією 

постійної емоційної напруги та стресів різко знизиться тяга до навчання, 

виникне роздратованість та агресивність, мало того, що це негативно 

відображається на навчанні та успішності учня, такий стан провокує 

виникнення нових стресових ситуацій, через розлад у відносинах з 

однолітками, друзями та сім’єю. Якщо підліток буде піддаватися довгий 

час нервовій напрузі та не зможе впоратись з цим станом, або хтось з 

оточуючих це не помінить і не спробує допомогти, то як наслідок можливі 

різного роду нервові розлади, повна апатія до навчання, зниження рівня 

самооцінки, бо учні знаходяться більшу частину часу в тісній штучній 

екосистемі класу і в цій екосистемі під стороннім впливом та тиском 

однолітків, може виникнути ситуація коли учень буде ще піддаватися 

критиці, що погіршить ситуацію і можливі такі наслідки, як прогулювання 

занять, різного роду сутички. Важливо ще те, що знаходячись в такому 

стані в тісному колективі, така людина невимушено здатна впливати на 

інших членів колективу, погіршуючи їх емоційний  стан. Серед способів 

боротьби зі стресом можна відзначити, що важливу роль грає наше з вами 

сприйняття, тобто від того як ви сприймаєте ситуацію – залежить ваша на 

реакція на неї. Переосмисливши своє відношення та розуміння, можна 

уникнути великої частини стресів [1, с. 50–76].  
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ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

 Лідерство сьогодні синтезувало в собі практично всі зміни, що 

відбуваються на рівні як особистості, так і суспільства. Якщо розглядати 

сучасне українське суспільство, то події на Майдані 2013–2014 рр. 

засвідчили про революцію свідомості, яка охопила всі сфери 

життєдіяльності. То ж не дивно, що сьогодні потрібні не просто лідери, а 

лідери нового типу, здатні внести зміни в суспільну психологію 

особистості. 

Великий китайський мудрець Лао Дзи висловився про цінність 

безкорисливості для лідера в наступних прагматичних виразах, які 

стосуються і сьогодення, де він наполегливо підкреслює тему егоїзму 

лідера: “Істинний егоїзм вчить безкорисливості. Небеса і Земля 

перебувають зовсім не тому, що вони егоїстичні, вони перебувають на 

благо всіх творінь. Мудрий лідер, знаючи це, тримає свій егоїзм під 

контролем…” [1]. 

Лідерство (англ. leader – провідник, ведучий, керівник) – один з 

процесів організації й управління малою соціальною групою, який сприяє 

досягненню групових цілей в оптимальні терміни та з оптимальним 

ефектом. Цей процес значною мірою детермінований панівними у 

суспільстві соціальними відносинами. Його характеризують відносини 

домінування і підкорення, впливу і наслідування в системі міжосо-

бистісних відносин у групі. Лідерство спрямоване на пробудження в членів 

групи мрії, до якої вони прямуватимуть, наснаження їх необхідною для 

цього енергією. Ефективність його залежить від наявності у соціальній 

групі визнаного всіма авторитетного лідера. 

На сьогодні вчені ще не дійшли однозначного визначення терміну 

“лідер”. Тільки в англомовних академічних виданнях міститься більше 350 

визначень слова “лідерство”. Це вказує не лише на загальну плутанину з 

приводу цього предмета, але і на його складність [2]. Одне з визначень 

було запропоновано лордом Мораном, лікарем британського піхотного 

батальйону під час Першої світової війни (1914–1918 рр.) у Франції. 

“Лідерство – це здатність побудувати такий план, який увінчається 

успіхом, і дар надихнути інших на його виконання за будь-яких умов...” в 

будь-якій ситуації, галузі. Лідерство означає: знання того, що потрібно 

зробити плюс здатність отримати результат.  
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Лідер – наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який 

має провідний вплив у групі.  

Феномен лідерства є динамічним процесом малої групи, який може 

бути доволі суперечливим: домагання лідера і готовність до його провідної 

ролі можуть і не збігатися. Лідер не висувається групою на відповідну 

посаду, а спонтанно займає керівну позицію за явної чи прихованої її 

згоди. Найчастіше він вибирає роль неофіційного керівника, а з його 

особистістю ідентифікується специфічна система групових норм та 

цінностей, яка не завжди тотожна офіційній системі. Оскільки лідерство є 

системою відносин у групі, його слід розглядати як групове явище, адже 

лідер завжди є елементом цієї структури. Психологічна сутність лідерства 

полягає у здатності впливати на індивідів і групу, спрямовувати їхні 

зусилля на досягнення цілей [3]. 

Ще один яскравий приклад лідерства – Хард Рок Кафе. Як відомо, 

Хард Рок Кафе – це мережа ресторанів, поширена майже по всьому світу. 

Як змогла молода людина на ім’я Ісаак Тайгретт, ледь досягши двадцяти 

років, заснувати цю міні-імперію? Він зробив це тому, що є живим 

прикладом безкорисливості, заснованим на ідеалі. Його присутність 

супроводжується фізично відчутним імпульсом миру, любові та радості.  

Керуючись виключно інстинктом, піклуючись про людей, Ісаак 

створив культ Хард Рок Кафе. Його працівники були поєднані величезною 

гордістю за своє підприємство. Вони перетворилися на одну сім’ю і були 

готові до будь-яких жертв, щоб заступитися за честь і добре ім’я свого 

ресторану. Ісаак у своїй “райдужній колекції” мав в якості працівників 

представників усіх культур, “вони розмовляли двадцятьма п’ятьма мовами, 

що стали для них рідними”. Девіз кафе “Любити всіх, служити всім” був 

відображений великими опуклими мідними літерами. 

Таким чином, на підставі отриманих даних можна зробити висновок: 

1) лідерство – це “стан”, а не посада; 2) ознаками лідерства є не влада та 

гроші, а характер, щирість, спроможність навчатися, сміливість, 

самосвідомість, служіння і відповідальність за поведінку та дії. 
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Сучасні умови життя висувають високі вимоги до компетентностей 

та особистісних якостей працівників будь якої сфери. Професійна 

діяльність завжди була и є однією з  найважливіших сфер людського 

життя, а професійна приналежність майже всюди виступає як основа 

особистісної ідентичності. Вплив негативний факторів професійного 

середовища на продуктивність діяльності зумовлює проблему демотивації 

працівників та має вплив на їх професійне здоров’я. Обмеження часу та 

ресурсів, низькі умови праці та  взаємини з керівництвом все це є впливом 

на професійне здоров’я людини.  Психологічне здоров’я є необхідною 

умовою для ефективної діяльності загалом та професії зокрема, та 

найбільш важливою проблемою  сучасного світу є збереження здоров’я 

людини, причому не тільки фізичного, а й психологічного.  

В умовах високої напруги праці, можуть бути пов’язані чимало 

факторів ризику порушення психічного здоров’я, зокрема: неналежні 

умови гігієни праці і охорони здоров’я працівників; обмежена участь у 

прийнятті рішень; слабкий контроль за своєю областю роботи; низький 

рівень підтримки працівників; негнучкий робочий графік; нечіткі задачі чи 

організаційні цілі. Встановлено, що психічне здоров’я у контексті 

професійної діяльності може розглядатися як його соціально-

психологічний чинник, здатний визначати та впливати на особливості її 

перебігу, емоційні переживання, ефективність, досягнення, здатність до 

самореалізації і саморозвитку фахівця. Психологічні ризики прямо 

пов’язані з тим, як організовується робота і визначається її обсяг, і це може 

призводити до таких наслідків, як виробничий стрес, почуття неспокою і 

тривожні розлади, депресія та інші порушення психічного здоров’я. 

Професійний стрес це – напружений стан працівника, який виникає під 

впливом емоційно негативних і екстремальних факторів при виконанні 

професійної діяльності, підкреслюючи його негативний прояв, як дистрес. 

Він проявляється у фізичних та психічних реакціях на напружені ситуації у 

професійній діяльності людини, створюючи потенційну загрозу для 

успішності трудової діяльності, здоров’я. Стрес впливає на особистість, її 

поведінку і стан здоров’я. До негативних наслідків професійних стресів 

науковці відносять хвороби і фізіологічні наслідки; зниження 
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продуктивності діяльності, трудової мотивації, захопленості роботою, 

психологічні наслідки (порушення вольового контролю, збільшення 

конфліктності в колективі, переживання депресії та перевтоми, самотності, 

незадоволеності життям, різні комплексні переживання, названі стрес-

синдромами). Доведено, що у результаті тривалого стресу підвищується 

ймовірність психосоматичних захворювань: гіпертонічна хвороба, інсульт, 

інфаркт міокарда, мігрень, підвищена нервозність, безсоння тощо. Отже, 

дія стресорів погіршує результати професійної  діяльності та призводить 

до погіршення здоров’я працівника. Ризики професійного здоров’я мають 

потенційну можливість впливу ймовірних чинників або сукупності 

факторів, які завдають певних порушень або суттєво шкодують 

ефективності здійснення фахівцем професійної діяльності, ділового 

спілкування і реалізації професійної кар’єри і можуть зумовити розвиток 

негативного ставлень фахівця до власного професійного здоров’я. 

Отже, проблема демотивації професійної діяльності полягає в тому, 

що умови професійного середовища негативно впливають на сприйняття  

професійної мотивації працівника, стають сильним фактором  руйнації 

його професійного здоров’я та впливом на професійну діяльність загалом. 

Це пояснюється тим, що професійна  діяльність належить до категорії 

важких, стресогенних та є  найбільш напруженою в психоемоційному 

плані. Тому демотиватори ефективності праці можуть бути розглянуті як 

один із чинників руйнації професійного здоров’я працівника. Встановлено, 

що психічне здоров’я,  визначається як стан благополуччя, надає змогу 

працівнику реалізувати свій потенціал, взаємодіяти з іншими, опановувати 

стреси, продуктивно та плідно виконувати свою професійну діяльність. 

Тому, виявлення та подолання демотивуючих факторів, визначення їх 

місця в структурі професійної мотивації працівника, дозволить своєчасно 

вжити відповідних заходів щодо їх усунення і розробити систему 

профілактики станів демотивації.  
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ПРАГНЕННІ ДО 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У наш час реалізація особистісних можливостей, розвиток 

потенціалу, досягнення нових цілей, самовдосконалення є чи не 

найважливішими аспектами в житті людини. Адже, для кожного головним 

залишається бути реалізованим та успішним, де супутнім мотивом завжди 

виступає такий психологічний феномен як самоактуалізація. 

Самоактуалізація – свого роду внутрішня активність особистості, яка 

спрямована на виявлення і вивчення особистісних ресурсних можливостей. 

Самоактуалізацію можна вважати найголовнішим мотивом організму, який 

спрямований на максимальну актуалізацію закладених в нього здібностей, 

де, при цьому, інші мотиви є лише проявом самоактуалізації. У 

професійній же діяльності самоактуалізація створює готовність суб'єкта 

праці до самореалізації в рамках конкретної професії, допомагає 

задовольнити всю гаму потреб індивіда, розкрити здібності, утвердити 

себе як особистість, досягти певного соціального статусу [1]. 

Професійна самоактуалізація – це вища ланка розвитку особистості в 

професійній діяльності. Її можна розглядати як пошук індивідуального 

стилю професійної діяльності, розкриття своїх задатків, потенціалу, 

ресурсів, досягнень. Індивіди, які прагнуть до самоактуалізації в 

професійній діяльності завжди  досягають особистого вдосконалення, для 

того щоб дійти до вищого рівня компетенції через реалізацію себе, 

вподобань, цінностей та здібностей [2]. В контексті професійної сфери, у 

цьому якраз таки і полягає сутність всього життєвого шляху.   

Останнім часом відбуваються колосальні зміни, зокрема і перебудова 

соціальних зв'язків, які несуть за собою модифікацію в традиційних 

гендерних ролях. У сучасному світі жінки так само, як і чоловіки мають 

повне право на реалізацію свого потенціалу не залежно від специфіки 

професійної діяльності. Розглядаючи гендерні особливості прагнення до 

самоактуалізації в професійній діяльності, слід зазначити, що чоловікам 

все ж властивий розвиток у сторону своєї персони – просування по службі, 

отримання великих благ і т.д., у них виражена спрямованість на прийняття 

суспільства і розуміння суспільних відносин, жінкам, навпаки, важлива 

робота в команді, прагнення до просування значимої групи, де першим 

значущим складовим компонентом самоактуалізації є процес 
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самосприйняття. Однак, при цьому для представників чоловічої статі 

залишаються значущими суспільно схвалювані мотиви, такі як: зробити 

внесок в розвиток групи, поліпшити взаємини в колективі. Прагнення ж до 

придбання нових знань про світ є важливою частиною самоактуалізації 

чоловіків, проте для жінок воно менш значуще, можна припустити, що 

вони замінюють знання фактів інтуїтивним пізнанням усього сущого, 

проявляючи при цьому гнучкість поведінки. Тоді як чоловікам частіше 

вдається оперувати фактами, жінка, за відсутності певних знань може 

легко змінити стратегію поведінки і висунути нову ідею на основі навіть 

неточних уявлень. Але, загальним для самореалізації представників обох 

статей є висунення на перший план таких особистісних якостей, як 

креативність та конструктивність [3]. 

Тому, узагальнюючи, слід зазначити, що самоактуалізація є вагомим, 

найбільш важливим складовим компонентом успішності і повноцінного 

розвитку індивіда. Прояв даного феномена у чоловіків і жінок є 

індивідуальним, що обумовлюється біологічними і традиційними 

факторами. А в професійній діяльності вони орієнтуються різними 

установками, які безсумнівно свого роду ефективні та несуть ціннісний 

вклад в організацію. 
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У сучасному світі, який стрімко розвивається та змінюється, вимагає 

від людини велику кількість здібностей, адаптивних вмінь та соціальних і 

професійних навичок, аби вона могла вдало реалізувати свій професійний 

потенціал. На шляху професійного розвитку та трудової діяльності 

індивіда одну із ключових ролей грає питання особистісного само-

визначення людини, від сформованості та стабільності даного аспекту 

залежить і професійна самовизначеність, яка в своє чергу виступає 

складним процесом, що визначає основні орієнтації індивіда в професійно-

трудовій сфері діяльності, формує нормальні та адекватні оцінки власних 

вмінь та можливостей, являється рушійною силою до самореалізації, 

духовного, морального, інтелектуального і звісно професійного розвитку. 

Процес самовизначення особистості стосується не лише осіб, які тільки 

формуються, як особистість та починають свій шлях в професійно-

трудовій сфері діяльності, дана проблема ще більш гостро стосується вже 

зрілих та ніби професійно визначених осіб, які вже мають певний запас 

досвіду, та іноді обставини складаються так, що люди вимушені 

працювати – виконувати роботу, аби забезпечити своє існування і не 

завжди обрана професія приносить задоволення та являється справді 

бажаною, в такій ситуації професійне самовизначення виступає фактором 

мотивації, який дає такі мотиваційні та регулюючі константи, як “я хочу”, 

“я можу”, “є”, “я зобов’язаний”, та в даному питанні є і негативна сторона, 

коли ці фактори-мотиватори перетворюються в “я зобов’язаний, інакше не 

можу”. Беручі до уваги все вище сказане, можна впевнено сказати, що 

дослідження поняття самовизначення, особливо в сфері трудової мотивації 

є особливо актуальним, адже вчасна оцінка ситуації, аналіз і корекція 

проблем – є основним фактором, який допоможе уникнути ситуації коли – 

“я зобов’язаний, бо інакше не можу”.  

Самовизначеність, являється важливою складовою сформованої 

особистості, адже сама це поняття характеризує особистісні орієнтації, 

прийняття соціальних норм, визначає професійні орієнтації та загальні 

життєві позиції індивіда, переважно самовизначеність особистості 

формується в момент переходу індивіда від позиції учня до позиції 

студента-робітника, тобто в момент зміни ролей та диференціації рольової 

поведінки індивіда [1]. 
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Становлення само визначеності особистості, це складний тривалий 

процес, який починається ще в дитинстві та приблизно формується до 

повноліття, але навіть в дорослому віці само визначеність не завжди є 

однозначною і на це впливає ряд факторів: 

Фактор сформованості рольової поведінки та готовності індивіда до 

переходу в диференційовану систему суспільних відносин, особливо 

важливий фактор, адже  в випадку, якщо індивід не може нормально 

функціонувати в соціумі, то йому не вдасться нормально сформувати свої 

рольові позиції та визначитися з соціальною позицію в суспільстві. 

Фактор життєвої та професійної орієнтації, характеризується 

адекватністю та сформованістю життєвих позицій індивіда та прийняття 

чи не прийняття суспільних норм та обов’язків. Професійна орієнтація 

показує наявність сформованої позиції що до напрямку професійної 

реалізації індивіда.  

Фактор темпераменту та характеру, не менш важлива складова, так 

як темперамент є вродженою характеристикою особистості, та показує 

основні властивості індивіда, тобто окреслює базову характеристику на 

основі характеристики того чи іншого типу темпераменту, характер же в 

свою чергу формується в процесі життя та є більш мінливим ніж 

темперамент і може регулювати та впливати на прояви тих чи інших 

характеристик типу темпераменту і саме від типу темпераменту та сили 

прояву його певних рис, також може залежати процес само визначеності.  

Фактор соціалізації та соціального впливу,  останній та не менш 

важливий фактор, який характеризується тип що, людина – це соціальна 

істота і більша частина характеризуючих рис формується в соціумі, тобто є 

вроджені риси сформовані вродженим темпераментом, а є риси які 

формуються під впливом соціуму та регулюються на основі соціальних 

відносин, соціалізація ж, це основний процес, без якого індивід не може 

існувати, бо даний процес, це входження індивіда в соціум, його адаптація 

в соціальних відносинах, корекція та регуляція зовнішнього впливу, та 

розвиток соціальних відносин. До даного фактору також входять і 

відносини з однолітками та рідними, адже вони є вагомою складовою, що 

впливає на формування особистості індивіда та його сомо визначеність як 

особистісну так і професійну [2, 3]. 
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Важливою складовою особистості педагога, окрім професійної 

позиції, є такий компонент як “розуміння особистості учня”. Саме 

розуміння мотивів, вчинків, якостей учнів є запорукою ефективності 

педагогічної діяльності. 

Одним із важливих компонентів особистості вчителя є розвинута 

професійна педагогічна позиція. На думку А. К. Маркової, професійна 

педагогічна позиція є стійкою системою відносин вчителя до учнів та до 

себе, що визначає її поведінку та тип взаємовідносин з учнями. 

Також важливішою частиною професійної діяльності вчителя є 

формування мотивів навчальної діяльності школярів. А. К. Марковою було 

визначено, що мотивація обумовлена, в першу чергу, саме новою 

соціальною роллю, якої набуває дитина (з “простої дитини” вона стає 

школярем), але дана мотивація не може підтримувати навчальну роботу 

протягом довгого часу та поступово зовсім втрачає своє значення. Саме 

тому, вже на початку навчання, формування мотивів, які нададуть 

навчанню значимий зміст, коли навчання само по собі стає важливою 

метою для дитини, стає одним із головних завдань для вчителя. Треба 

зазначити, що навчально-пізнавальні мотиви формуються саме в ході 

навчальної діяльності, тому так важливо, як здійснюється ця діяльність. 

В педагогічній та психологічній літературі виділяють таке поняття як 

“образ дитини”. Це поняття уособлює собою набір наукових та буденних 

уявлень щодо дітей, які формуються у вчителя як в процесі педагогічної 

взаємодії, так і у міжособистісному спілкуванні. 

Юдіна Є. Г. в своїх дослідженнях виділяла такий структурний 

компонент професійної позиції вчителя як “образ учня”. Це поняття 

характеризується тим, що найчастіше в уявленні вчителів вже існує певне, 

інколи неусвідомлене, уявлення того, яким би він хотів бачити учня. 
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Відповідно до нього, вчитель може робити зусилля, спрямовані на те, щоб 

сформувати у реального учня ті якості, які відповідають його ідеальному 

образу. Крім того, структура “образа учня” включає в себе також і 

уявлення про те, які якості повинні бути присутніми в учні вже сьогодні. 

Важливість перцептивних здібностей для педагогів підтверджує й 

Є.І. Рогов. В структурі цих здібностей він виділяв певні, можна сказати, 

противопоставлені типи розвитку. До першого типу належать вчителі, що 

мають високий рівень нестереотипної ідентифікації. Другому типу 

властиві пасивність в розумінні учнів та стереотипне сприйняття учнів. 

Результати дослідження С. В. Кондратьєвої вказують на те, що в 

залежності від спрямованості педагога на навчальну діяльність та 

предметність, він формує в змісті “образу учня” ті якості, які є найбільш 

важливими в навчанні для даної сфери. Тобто вчитель формує ті знання, 

вміння, навички, якими має володіти учень, щоб бути успішним у його 

предметі навчання. 

Одже існуючий у свідомості “образ учня” виступає еталоном в оцінці 

дитини. Таким чином, вчитель схильний оцінювати особистісні 

властивості учня нерозривно від його успішності в навчанні. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЛІДЕРІВ 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає в тому, що 

життя сучасної людини не можна уявити собі без постійної комунікації з 

оточуючими її людьми, що потребує багатьох вмінь та навичок, зокрема 

високого рівня емоційного інтелекту.  

Наше суспільство постійно змінюється, тому дуже важливо вміти 

своєчасно реагувати на різні процеси, що відбуваються навколо, 

пристосовуватися до умов, що постійно змінюються. Все це потребує 

чіткого розуміння власних емоцій, високого рівня володіння ними, 

високого рівня самоконтролю, розуміння емоцій оточуючих та вміння 

змінити їх емоційний стан. Саме це ми можемо назвати емоційним 

інтелектом, для лідера високий рівень розвитку емоційного інтелекту є 

необхідністю, без якої діяльність організації приречена на невдачу. 

Вивченням емоційного інтелекту займалися – Л. М. Веккер, 

Б. М. Величковський, Д. Майер, П. Саловей, Д. Гоулман, А. Є. Книш. 

Вивченням лідерства – Г. К. Ашин, І. П. Волков, Н. С. Жеребова, 

О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. І. Черкашин та інші. 

Основна мета дослідження: вивчення емоційного інтелекту лідерів 

Виклад основного матеріалу. Лідер – людина, яка за допомогою 

певного набору якостей, надихає, мотивує та веде за собою інших. В наш 

час тема лідерства дуже актуальна, бо нині слова “лідер” та “успіх” майже 

тотожні [1]. Лідер – це людина, яка повинна чітко ставити цілі та досягати 

їх, бути відповідальної за свої вчинки та їх наслідки, бути емпатійною, 

вміти виходити за рамки, бути гнучкою, впевненою в собі та своїх 

вчинках, бути переконливою, вміти встановлювати та налагоджувати 

контакти з людьми, слухати та чути. Також лідеру необхідно вірити в ціль, 

не зупинятись, зіштовхнувшись із труднощами, не опускати руки самому 

та не дати опустити руки іншим, вміти володіти собою, бути стресостійким 

та стриманим, компетентним та внутрішньо цілісним [1, 2]. 

Самоконтроль – дуже важливе та необхідне вміння для кожного, 
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особливо для тих, хто має багато контактів з людьми, бо всі люди різні та 

потребують індивідуального підходу. Самоконтроль визначається 

організованістю, вмінням підкорити свої бажання, контролювати себе, свої 

емоції та поведінку, незважаючи на зовнішні обставини та емоційні 

переживання. Це дуже допомагає в досягненні цілей та протистоянні 

імпульсивності, яка може мати непередбачувані, чи, навіть, негативні 

наслідки [3]. 

Емоційний інтелект ще з початку свого дослідження вивчався в 

контексті діяльності лідера, бо високий рівень емоційного інтелекту є 

необхідністю для лідера. Розуміння емоцій людей за вербальними та 

невербальними ознаками, розуміння широкого спектру емоцій, управління 

та контроль своїх емоцій та емоцій інших – все це є необхідним для лідера, 

його емоційного стану, гарного клімату та рівню мотивації в команді або 

колективі [3, 4]. 

Емоційно розумні люди вміють правильно розподіляти час, 

відпочивати, бо розуміють, коли їм необхідно “перезавантажитися”, вони 

знають усі свої слабкі та сильні сторони, грамотно це використовують, вони 

не бояться змін, не зациклюються на минулому, бо шукають можливості для 

майбутнього, не живуть в негативі та негативних емоціях, віддають 

перевагу оточувати себе позитивними та мотивованими людьми [4].  

Лідери сконцентровані на роботі, яку виконують і не відволікаються 

зайвий раз на думки чи зовнішні фактори. Ще однією важливою рисою є 

вміння казати “ні”, оберігати власні кордони, що захистить від зайвих 

стресів та вигорання. Також емоційний інтелект допоможе впоратися з 

критичними, стресовими ситуаціями, з якими лідеру доводиться 

зіштовхуватись [3, 4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ми можемо 

зробити висновок, що в широкому сенсі емоційний інтелект поєднує в собі 

здатності особистості до ефективного спілкування за рахунок розуміння 

емоцій оточуючих і вміння підлаштовуватися під їхній емоційний стан. Це 

вміння вкрай важливе, особливо, якщо мова йде про безпосередньо 

спілкування з оточуючими, що є невід’ємною частиною життя кожної 

людини, особливо, лідера. Подальші дослідження цієї області перспективні, 

бо теми лідерства та емоційного інтелекту зараз дуже актуальні, популярні 

та цікавість до них зростає. Високий рівень емоційного інтелекту грає дуже 

важливу роль в досягненні цілей та успіху в цілому. 

 

Список літератури: 

 

1. Романовский А. Г. Педагогика лидерства: Монография / 

А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень. – Харьков : НТУ 

“ХПИ”, 2018. – С. 496. – На рус. яз. 



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

    

 

75 
 

2. Тихонов А. К. Ключевые качества современного лидера / 

А. К. Тихонов // Вестник НЛП. – 2010. – № 31. – С. 23–249 

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / Д. Гоулман.  – 

М. : Манн. – Иванов и Фербер. – 2013. – С. 512  

4. Книш А. Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу: навчальний 

посібник / А. Є. Книш; за заг. ред. О. Г. Романовського, 

С. В. Калашникової. – К. : ДП НВЦ “Пріоритети”. – 2016. – С. 40  

 

Данильченко О. А. 

м. Харків, Україна 

 

Національна академія Національної гвардії України 

 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

В умовах цілого ряду загроз національній безпеці України як 

зовнішніх, так і внутрішніх, процес підготовки нового покоління офіцерів 

потребує швидкої модифікації й оновлення.  

Особливої актуальності він набуває для Національної гвардії України 

(НГУ), враховуючи, що це військове формування є поліфункціональним та 

виконує завдання як в секторі безпеки, так і в секторі оборони.  

Відтак важливе місце займає процес якісної підготовки майбутніх 

офіцерів НГУ. 

А важливою складовою цього процесу є формування у майбутніх 

офіцерів низки компетентностей, однією з яких є соціально-правова 

компетентність.  

Гібридна війна, яку активно веде проти нашої держави Російська 

Федерація, необхідність налагодження ефективної комунікації із 

громадянами під час виконання службово-бойових завдань, необхідність 

виховання підлеглих соціально зрілими та патріотично налаштованими, 

тенденція до збільшення кількості правопорушень, скоєних 

військовослужбовцями НГУ, на практиці довели, що проблема 

формування соціально-правової компетентності у майбутніх офіцерів НГУ, 

є актуальною. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання соціально-правової 

компетентності розглядалися рядом науковців.  

Так, на визначенні поняття та ролі соціально-правової компе-

тентності особистості ґрунтуються наукові дослідження Т. Волох, 

В. Ковалевської, О. Мартинюка, А. Медведєва, О. Соловйова, О. Ткачука. 

У працях Н. Євпалової, С. Кожевнікова, Л. Мостовщикова, 

Н. Щербакова, Н. Галустяна, С. Жевакіна соціально-правова компе-
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тентність особистості розглядається крізь призму правосвідомості, 

правової активності та соціальної поведінки молоді.  

Зазначено, що С. Кожевніков розглядає соціально-правову актив-

ність особистості як процес передачі спеціальних соціально-правових 

знань, наголошує на тому, що відповідно до з соціально-правових знань в 

учнів мають формуватись компетентності, метою яких є засвоєння ними 

позитивного соціально-правового досвіду та розвиток базових соціально-

правових компетентностей. Висока ступінь соціально-правової активності 

створює нетерпимість до порушень законності та правопорядку, дозволяє 

належним чином оцінити поведінку оточуючих, обрати оптимальний 

варіант особистої морально-правової поведінки [1]. 

Яковлєв Є. розглядає соціально-правову активність і правову 

соціалізацію як складову громадянської культури [2].  

Ковалевською Н. запропоноване визначення соціально-правової 

компетентності, що розглядає її як наявність елементарних законодавчо-

правових знань, у контексті використання їх у професійній діяльності; 

вміння визначати власний соціальний статус, стримано реагувати на 

психоемоційний стан членів сім’ї [3].  

Ткачук О. поняття “соціально-правова компетентність” трактує як: 

а) важливу інтегровану властивість особистості, основою якої 

виступають система знань, мотивів, умінь та навичок, виявом – соціальна 

захищеність та активізація соціально-правового досвіду; 

б) ефективну взаємодію із соціальним середовищем на шляху до 

успішної правової соціалізації. 

Складовими соціально-правової компетентності, за О. Ткачуком, є: 

а) соціальне пізнання світу через формування правової 

компетентності (правові освіченість, позиція та досвід); 

б) здатність проявити активну життєву позицію; 

в) правова соціалізація (усвідомлення і прийняття соціальних 

цінностей, які знаходять своє відображення в праві [4]. 

Констатовано, що деякими науковцями виділені компоненти 

соціально-правової компетентності.  

Так, О. Ткачуком запропоновані такі структурні компоненти соціально-

правової компетентності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольовий, рефлексивний. 

Аналіз наукових джерел дає можливість констатувати, що питання 

соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів НГУ ще не стали 

об’єктом наукового дослідження.  

Відтак постає необхідність визначення сутності та структури 

соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів НГУ, що дасть 

змогу дослідити технології її формування та розробити структурно-

функціональну модель її формування.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІАПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА 

 

Безпека держави починається з дотримання медіагігієни кожною 

людиною. Застосування інструментів інформаційного впливу призводить 

до досягнення результатів у сфері інформаційної війни через використання 

психологічних якостей людей.  Особливо це актуально для військових 

лідерів (командирів), які знаходяться на передовій інформаційної війни та 

мають розпізнавати “комплекс інформаційних впливів між соціальними 

групами, що орієнтовані на отримання певних переваг у економічних, 

військових, політичних, культурних та громадських протистояннях” [3, с. 

47]. У статті ми спробуємо узагальнити найнеобхідніші якості військового 

лідера (командира) та виокремити ті, що мають медіапсихологічну 

складову та схарактеризуємо необхідність наявності цих якостей для 

сучасного військового лідера.  

Яскравим прикладом інформаційної війни є міжнаціональний 

конфлікт, який виник у 1994 році в Руанді (Центральна Африка) між 

народностями хуту та тутсі. За 100 днів були вбиті від 500 тис. до 1 млн 

осіб: 90% з них – тутсі. Міжнародний трибунал визнав “Радіо тисячі 

пагорбів”, ведучі якого закликали вбивати тутсі, винними у геноциді. 
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Дослідники геноциду в Руанді виявили позитивну залежність між 

прийомом радіо в певній місцевості та кількістю засуджених за геноцид 

там же. Але там, де “Радіо тисячі пагорбів” приймалося погано або зовсім 

не транслювалося, кількість випадків насильства та геноциду була 

статистично меншою. Цей приклад демонструє пропагандистську 

кампанію, яка здійснювалась через мережу засобів масової інформації і є 

свідченням того, як не маючи могутніх і різноманітних військових сил 

можна переграти супротивника як у військовому відношенні, так і у 

морально-психологічному. 

Сучасна війна ще більшою мірою перетворюється на соціально-

психологічне явище з усіма негативними наслідками у свідомості та 

психіці як цивільного населення, так і особового складу воюючих армій. 

Військовий лідер (командир) повинен вправно керувати підлеглими, не 

втрачати духу, показувати особистий приклад. Рішення військового лідера 

(командира) – це основа управління. Тому рівень ризику командира за 

прийняте рішення за умов дефіциту часу, браку інформації, небезпеки, 

невизначеності, специфіки бойового завдання, моральної та правової 

відповідальності за життя і майбутнє підлеглих і власних товаришів по 

службі є дуже високим.  

Ігнатюк О. А. та Мартиненко О. М. основними суб’єктивними 

умовами успішності керування підрозділом вважають особистісні 

особливості командира – соціальна спрямованість його управлінської 

діяльності, висока професійна компетентність, вміння організовувати, 

регулювати, координувати працю підлеглих, емоційно-вольові якості, 

інтелектуальні якості, уміння підтримувати свій авторитет, імідж лідера, 

міцне здоров’я [1, с. 157–159]. 

У своїх дослідженнях В. В. Ягупов визначає систему психологічних 

якостей вольової сфери військового лідера: сміливість, мужність, 

витримка, схильність до ризику, самовладання, ініціативність, 

винахідливість, спокійність, відповідальність, рішучість, самостійність, 

сміливість, здатність брати відповідальність на себе, ініціативність, 

терпіння, емоційно-вольова стійкість [5, с. 230]. 

Дослідження професіограми військового лідера дає нам підстави 

визначити три групи якостей військового лідера: професійні, особистісні та 

медіапсихологічні.  

У зв’язку з розвитком інформаційних технологій, коли людина 

щомиті отримує купу інформації, важливе місце у структурі особистості 

військового лідера належить формуванню медіапсихологічних якостей. 

Г. Онкович, виділила медіапсихологічні якості, які формуються завдяки 

знанням з певних розділів психології, а саме: комунікативні навички, 

уміння аналізувати цільову аудиторію та її потреби, уміння адаптувати 

інформацію для різних типів медів, організаторські здібності, управлінські  
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навички, знання основ реклами та PR, критичне мислення [4, с. 161].  

Під медіапсихологічними якостями військового лідера ми розуміємо 

внутрішні особливості військового лідера (риси характеру, знання, уміння 

та навички), які сприяють успішній орієнтації в сучасному високо-

технологічному медіасередовищі. Серед таких якостей варто виділити: 

розуміння природи інформації і ролі медіа в її розповсюджені; розуміння 

того, як побудовані ЗМІ; усвідомлення постійного інформаційного впливу; 

навички критичного мислення та аналізу медіаповідомлень; уміння 

відрізняти факти від думок і суджень; здатність розпізнавати і захищати 

себе від маніпуляцій; уміння розпізнавати фейкову інформацію; уміння 

створювати власний медійний контент; уміння тримати критичну 

дистанцію до медіа; рефлексія щодо власного використання ЗМІ; 

досягнення цілей за допомогою медіа.  

В сучасному інформаційно насиченому просторі складно виробити 

власне розуміння того, що відбувається. Інформаційні війни мають 

широкий спектр прояву – від звичайних фейків та кібербулінгу до 

організації акцій протесту, терористичних актів та організованого 

збройного опору, що здійснюється у форматі мережевих протистоянь. 

Тому важливо формувати медіапсихологічні якості у військового лідера, 

здатність аналізувати, критично оцінювати всю інформацію, яка надходить 

з медіапростору. Розвиток власних якостей усвідомленого медіа-

споживання є персональною відповідальністю військового лідера: і як 

споживача, і як того, хто ці інформаційні продукти генерує. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ДІТЕЙ 

 

Тема лідерського потенціалу та способи її формування є актуальною 

для нашого часу, оскільки наявність таких навичок допоможе особистості 

ефективно взаємодіяти з оточуючими, плідно працювати в команді та 

легко досягати поставлених цілей. 

Для ефективної роботи над даною темою потрібно, насамперед, 

визначити, що являє собою поняття “лідер”.  

Лідер – це член групи з найвищим статусом, за яким визнається 

право приймати рішення в важливих для групи ситуаціях.  

Наявність лідерських якостей у дитини, а також їх рівень розвитку 

можна виявити за допомогою проведення тестів або ігор.  

Для виникнення і існування лідера необхідно забезпечити збіг 

певних факторів: 

1) Потреба дитячого колективу в лідері. 

2) Особливості особистості дитини – схильності, мотивація, 

характер, потреба в самоствердженні. 

З боку педагога, спонукання дитини до активності та самостійності – 

це, першочергово, вирішення труднощів взаємовідносин в колективі. 

Діти повинні навчитися роботі в групі, дослухатися до думки один 

одного, вміти організовувати роботу в групі, а не лише свою.  

Дозволяє дітям розкрити свій потенціал і здібності індивідуальний 

підхід з боку педагога, а також спонукання до групової діяльності.  

Для плідної роботи в колективі дітям потрібно детально пояснити 

правила якісної співпраці.  

Правильним кроком у розвитку лідерських якостей у дітей буде 

впровадження самоврядування. Це динамічне явище, котре розвиває у 

школярів самостійність в прийнятті рішень, реалізації плану дій, 

складеного для досягнення поставленої мети.  

Важливим елементом виховання лідерських рис є заохочення 

ініціативи у дітей. 

Навіть якщо дитина не вірить у власні сили та спроможність стати 

лідером, цілком можливо привити їй лідерські якості. Це допоможе осо- 
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бистості у майбутньому реалізувати свій потенціал найкращим чином.  

Для цього дитині потрібно давати дрібні завдання, поступово 

переходячи до більш складних, аж до призначення його лідером в 

групових ситуаціях.  

Відповідно до розгляду лідерства у дітей, нами було виявлено, що 

лідерські якості можна виховувати, заохочуючи у дітей ініціативність та 

самостійність.  

Для формування основи лідерських рис найкраще підходить вік 

молодших школярів. 

Здібності дитини до самостійності можна оцінювати, а також 

значною мірою впливати на взаємодію з колективом.  

Оцінка здійснюється за допомогою тестів, наочної демонстрації, 

ігор, тощо.  

Можна розвинути у дитини лідерські якості, заохочуючи до 

самостійності, відповідальності за свої вчинки, а також привчити дитину 

координувати не лише власні дії, але і дії учасників колективу. 
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СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ  

УСПІШНОГО ЛІДЕРСТВА 

 

Питання щодо вивчення особливостей сприйняття часу людиною 

досі залишається актуальним і до кінця невивченим. Час є важливою і 

невід’ємною складовою частиною у житті людини. Іншими словами, 

можемо припустити, що в певному розумінні наше життя – це і є час, 

власне певний його проміжок, якщо розглядати час, як нескінченний 

односторонній перебіг, що протікає з минулого через сьогодення в 

майбутнє. На сьогодні існує безліч різних наукових точок зору щодо 

поняття часу, будь то філософські, фізичні або психологічні судження. 

Проте, основна позиція залишається одна: час – це дорогоцінний матеріал, 

яким ми володіємо, від правильного використання якого залежить, перш за 

все, становлення людини як особистості в рамках суспільства.  

З точки зору клінічної трактовки, в основі сприйняття часу полягає 

системна діяльності різних відділів головного мозку, а не функціонування, 

так званого, особливого “центру”. Відповідно до сучасних навчань, у 

людини немає спеціального тимчасового аналізатора. 

Це значить, що найімовірніше, уявлення про час може виникати на 

основі слухових, зорових, дотикових та інших відчуттів. Відповідно до 

навчань І. М. Сеченова, вагому роль у сприйнятті часу грають м’язово-

суглобові відчуття. У своїй роботі “Елементи думки” вчений висунув 

кілька пунктів, наприклад, думки про роль м’язового почуття в аналізі і 

вимірі простору і часу. 

Перш за все І. М. Сєченов до актів, що дають м’язові відчуття, 

відносив ходьбу. Він вважав, що в цьому звичному для нас явищі, а саме в 

різних чуттєвих сторонах акту ходьби, для людини укладені елементи не 

тільки для побудови чисел у всій їх визначеності, але й також для 

вимірювання довжин і невеликих ділянок часу. Крок в даному випадку 

ставитися до основної одиниці періодичного руху, котра здійснюється при 

ходьбі. Він виступає, як і в ролі просторової заходи, а також як і міра часу. 

Оскільки крок відстукував, він відчувається не тільки м’язами, але і 

слухом. Так виникає одночасність, асоціація двох відчуттів, кожне з яких 

підкріплює інше і дає чітке сприйняття тимчасового інтервалу.  

У питанні про сприйняття часу ми можемо розрізнити: 1) що 

становить його чуттєву основу безпосереднє відчуття тривалості, 
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обумовлене в основному вісцеральної чутливістю; 2) власне сприйняття 

часу, розвивається на цій чуттєвій органічній основі. 

 Невеликі проміжки часу, заповнені, наприклад, розгляданням який - 

небудь картинки, після закінчення цього терміну зазвичай, як показали 

досліди ряду дослідників, більш-менш сильно переоцінюються, великі - 

недооцінюються. Ці дані можна узагальнити в закон заповненого 

тимчасового відрізка: чим більше заповненим і, отже, розчленованим на 

маленькі інтервали є відрізок часу, тим тривалішим він представляється. 

Цей закон визначає закономірність відхилення психологічного часу 

спогади минулого від об’єктивного часу. 

Для часу переживання справжнього має місце зворотне становище. 

Якщо минулий час в спогаді здається нам тим тривалішим, ніж воно було 

багатшим подіями, і тим коротше, ніж більш воно було порожнім, то щодо 

поточного часу навпаки: чим воно бідніше подіями і чим одне образніше 

його перебіг, тим тривалішим, “тягучим” воно є в переживанні; чим 

багатша і набагато змістовніші його заповнення, тим непомітніше воно 

протікає, тим менше здається його тривалість. У цьому розчленуванні 

закону заповненого тимчасового відрізка на два протилежних за своїм 

змістом положення позначається якісна специфіка минулого і сьогодення. 

Минуле об’єктивізованих в своєму змісті і цілком визначається їм; події в 

ньому в неположни: вони тим самим розчленовують час і цим подовжують 

його для переживання. В даний момент, як би не було велике його 

заповнення, оскільки воно переживається як справжнє, воно по суті 

змикається в переживанні в одну єдність; заповнюють його подіями воно 

не розчленовується саме остільки, оскільки воно переживається як 

справжнє. При не заповненні  пережитого часу в переживанні зазвичай 

створюється напруга, так що увага концентрується на самому перебігу 

часу, що в результаті як би подовжується. 

Проблема часу є актуальною і до цього дня у багатьох науках. 

Особливу увагу їй приділяється у таких напрямках, як: філософія, фізика і 

психологія. 

Єдиного органу сприйняття часу не існує. Є певна сукупність  

різноманітних механізмів, котрі відповідають за сприйняття часу.  

Сприйняття часу завжди є суб’єктивним, вчасності воно залежить від 

обставин, віку людини, її статусу, діяльності і тд. Відносно час можна 

розтягнути або скоротити. Також слід відмітити, що чим старша людина, 

тим швидше для неї проходить час. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА У РОЗКРИТТІ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Зараз коли наш світ дуже швидко змінюється, то також разом із цим  

росте конкуренція на ринку праці. Навколишні обставини вимагають від 

нас швидко адаптуватися, та мати необхідні вміння та навички, а також 

відповідати певним вимогам. Однією із таких є лідерство. На даний 

момент майже не залишилось сфер діяльності де не потрібен фахівець-

лідер. І тому виходячи із сучасних тенденцій, кожен заклад вищої освіти, 

повинен покласти зусилля на розвиток лідерства у майбутніх фахівців. 

Для початку варто визначити поняття “потенціал”. Згідно із 

тлумачним словником російської мови С. Ожегова і Н. Шведової потенціал 

це “можливість, тобто те, що існує в прихованому вигляді і може 

проявитися у відповідних умовах” [1, с. 571]. При сприятливих умовах 

потенціал проявляє себе для вирішення задачі, або для досягнення мети.  

Період навчання у закладі вищої освіти є найбільш сприятливим для 

розвитку лідерства та розкриття лідерського потенціалу. Адже молоді 

люди продовжують формуватися як особистість, у них відбувається 

життєве самовизначення та професійне, молодь розвиває свої сильні якості 

та опановує нові компетенції, а також саме під час освітнього процесу та за 

його допомогою отримує можливість стати лідером  [2].  

Враховуючи вищевикладене можна чітко сказати, що провідна роль 

у становленні здобувача як лідера займає саме педагог. Педагог сам 

повинен бути лідером, який власним прикладом і відповідним цілеспря- 
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мованим педагогічним впливом надихає студентів до лідерства. 

Головне завдання яке стоїть перед педагогом полягає у створенні 

доброзичливої та комфортної атмосфери на своїх заняттях задля 

формування  довіри, та взаємоповаги. Авторитарність, нав’язування своїх 

поглядів, залякування повинні піти із сучасної педагогіки, а замість них 

педагог повинен керуватись принципом гуманізму, дотримуватись 

демократичного стилю викладання, та бути толерантним. 

Дотримання демократичного стилю викладання сприяє розвитку 

самостійності студентів, та надавання їм можливості бути лідерами. Це 

може бути обговорення завдань, надання можливості креативно підходити 

до навчання. Для цього стилю не є характерним примушення до навчання, 

або якоїсь діяльності, а навпаки розкриття важливості та потреби студента 

у  цьому [3]. Таким чином здобувач освіти буде розуміти навіщо йому 

будуть потрібні саме ті знання. Наприклад заохочення до громадської 

діяльності сприятиме формуванню комунікативних та організаторських 

вмінь, а також допоможе проявити свій лідерський потенціал. 

У кожного з нас є певна унікальність вона може проявлятись по 

різному від фізіологічних особливостей та психологічних рис, до життєвих 

поглядів та уподобань. І тому провідну роль зараз займає толерантність, 

вона є актуальною і для повсякденного життя і для педагогічної 

діяльяності. Педагог повинен сприймати та поважати прояви унікальності 

студентів, а за потреби і допомогти у розвитку, адже ми знаємо, що лідер 

повинен її мати. 

Безумовно тільки однієї створеної атмосфери недостатньо для 

розвитку лідерського потенціалу, педагог повинен володіти 

фундаментальними знаннями із лідерства, та психології, і вміння якісно їх 

передати слухачам.  

Підбиваючи підсумки можна стверджувати, що саме педагог несе 

відповідальність за розвиток лідерства, та розкриття лідерського 

потенціалу своїх студентів. Педагог повинен  поєднувати комфортну 

атмосферу заняття із якісною реалізацією педагогічних умов. Такий підхід 

зможе сформувати лідерів професіоналів під час освітнього процесу і тим 

самим задовольнити потребу суспільства у фахівцях-лідерах. 

 

Список літератури: 

 

1. Ожегов С. И.,  Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 

М.: Азбуковник. – 1999. – С. 944  

2. Саух П. Ю.Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи 

/ Монографія  // [та ін.]; ред. П. Ю. Саух. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка. – 2011. – С. 443  



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

    

 

86 
 

3. Курлянд З. Н. Концепція мультиплікативності функціонування 

вищої школи як шлях до трансформації сучасного виміру системи вищої 

освіти України [Текст] / З. Н. Курлянд // Науковий вісник ПНПУ ім. 

К. Д. Ушинського. – 2010. – №11–12. – С. 194–200 

 

Самохвалова Ю. А., Підбуцька Н. В. 

м. Харків, Україна 

 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут” 

 

ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТІ 
 

Конфлікти супроводжують життя практично кожної людини. 

Конфлікти водночас неповторні й повторні, подібні один до одного. Схожі 

вони, перш за все, нашими реакціями, поведінкою, переживаннями. 

Означення, сприяє розвитку різних психосоматичних станів, неврозів, 

розвитку психологічних захистів і стереотипів поведінки. Знання про 

правила та особливості безконфліктного спілкування і поведінки 

допомагають будувати конструктивні стосунки, полегшують реалізації 

життєвих цілей, також сприяють психічному і фізичному здоров’ю 

особистості, перетворюють його на знаряддя управління та впливу на 

захисні механізми.  

Формування навичок має значення для кожного індивіда та 

середовища, даний процес лежить в формуванні та розвитку здібностей, 

умінь, знань. В конфліктних ситуаціях дія несвідомого означає 

відсутність контролю свідомого, деякі компоненти фокусують свідомість 

до зміни. Всі навколо роблять помилки в різних рішеннях, та коли люди 

їх усвідомлюють, вони готові нести відповідальність за них певним 

напрямком. Коли особистість приймає рішення, воно забезпечує зв’язок з 

діями. Існування конфлікту супроводжується феноменом людини на всіх 

етапах. В певних життєвих випадках, часто розвивається в суспільстві 

прогресивні тенденції, що неможливі без вирішення конфлікту та появу 

інших конфліктів [1, 2].  

Психологи такі як: З. Фрейд, К. Хорні, вивчали конфлікт як 

психічне явище, що несе зло чи добро. Вчені знаходили підходи до 

вирішення проблеми та підвищення ефективності діяльності. Але існує 

інша точка зору послідовників, вони стверджують, що конфлікт – несе 

зло який негативно впливає на соціальний клімат. Напруженість, стреси, 

тривога, благо чи зло несуть одинакові імпульси конфлікту.  В ситуаціях 

люди діють по – різному та стиль поведінки різний. Опоненти конфлікту 

можуть задовольнити свої потрібності, а іншого не прийняти до уваги. 
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Якщо обидва опоненти хочуть вирішити конфлікт, то потрібно врахувати 

інтереси опонента під час конфліктної ситуації, потім можливе 

збереження хороших стосунків. Кожен з учасників конфлікту обирає той 

чи інший стиль поведінки, в залежності від типу, форми, власних позицій, 

резервів [1]. 

 Класифікація складається з основних стилів: компроміс, 

співробітництво, суперництво, поступливість, уникання, кожен стиль 

поведінки відповідає конкретному конфлікту, визначається тим, в якій 

сфері людина прагне задовольнити власні інтереси чи задовольнити 

потреби опонента. Розглядаючи стратегії Томаса, можна дати визначення 

п’яти стилям:  

Співробітництво – має активне й ефективне значення у виборі 

завершення конфлікту. Цей стиль направлений на вирішення 

суперечностей. Суб’єкт орієнтований на вирішення задач, заради цього він 

може жертвувати своїми цінностями, заради цілей. Стиль співробітництва 

присутній у неформальних лідерів, здатних контролювати поведінку, 

мотив займає розвиток соціального вольового контролю.  

Суперництво являється найбільш конфліктним стилем, це прагнення 

до виграшу, перемоги, задоволення власних цілей. Бажання задовольнити 

свої інтереси, ігноруючи іншого опонента. Це людина яка володіє сильною 

волею, авторитетом, владою. Суперництво найбільш жорстокий стиль, він 

може застосовуватися навіть в силовій структурі, якщо конфлікт 

переходить у пряму конфронтацію.  

Компроміс займає нейтральне положення, вбирає до себе активне так 

і пасивну форму реагування, дана поведінка в змозі  врегулювати 

розбіжності, діючи взаємними поступками. Опоненти в конфліктній 

ситуації прагнуть примири суперечливі інтереси партнерів.  

Уникання характеризується пасивною формою стилю, орієнтований 

на збереження власного статусу. Відстрочення від конфлікту вважається як 

сповна відповідною реакцією на ситуацію, що конфлікт може вирішитися 

сам собою. Тактика поведінки особистості зводиться до зменшення подій, 

що викликали проблеми.  

Останній стиль поведінки являється пристосуванням, він орієнто-

ваний на збереження соціальних відносин. В даному випадку особистість 

не відстоює власні інтереси в цілях доброзичливої атмосфери. Особистість 

в міжособистісному конфлікту намагається пристосуватися за допомогою 

тактик, наприклад за участю психологічного захисту [3].  

Адаптована людина користується переважно частиною даних стилів 

поведінки в залежності до соціального середовища або змісту конфлікту. 

Стиль вирішення конфлікту пов’язаний з індивідуально – психологічними 

особливостями, досвідом. У професійному середовищу використовується 

найчастіше співробітництво й суперництво. Розв’язання складних проблем 
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може бути ефективним стилем поведінки компроміс з кордоном 

співробітництва.  
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МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНА 

СКЛАДОВА ЇЇ ДУХОВНОСТІ 

 

Актуальність. Моральна культура займає дуже важливе місце у 

розвитку людства, яку можна віднести до соціалізації та розвитку індивіда 

в суспільстві, його сприйняття навколишнього світу, культури, поняття 

мудрості, рівень соціальної зрілості індивіда, технологічного прогресу 

людства тощо. 

Виміряється рівень моральної культури особистості через систему 

показників: правила та норми, принципи та ідеали суспільства; прогрес 

особистості та громадськості в цілому, справедливість, необхідні та 

доцільні аспекти всебічного гармонійного розвитку особистості в соціумі; 

використання в повсякденності, спілкуванні, поведінці та діяльності 

індивіда; дотримання вимог боргу та совісті у складних життєвих 

ситуаціях й навіть екстремальних обставинах; потреба у постійному 

саморозвитку особистості та суспільства. Показники, які зазначені вище є 

невідмінною складової культури особистості.  Основним критерієм виміру 

моральної культури особистості є реальна поведінка людини, її ставлення 

до інших, до групи, до суспільства, її ідеали, її рівень гуманності, якості, 

які виявляє особистість у своїй постійній діяльності й визначає ступінь її  
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духовної свободи в суспільстві. 

Функцією моральної культури особистості є регулювання моральних 

аспектів діяльності та ставлення людей у суспільстві. З усіх пунктів 

зазначених вище, можна вивести загальне визначення моральної культури 

особистості – це характеристика її моральності, яка відображає її минулий 

досвід та готовність до постійного саморозвитку та вдосконалення 

особистісних якостей. 

Моральна культура особистості визначається як міра засвоєння та 

реалізації особистість моральних цінностей суспільства, у будь-яких 

сферах його життєдіяльності та виступає основним регулятором його 

повсякденної поведінки. Вочевидь, що це не досягається шляхом простого 

поняття та прийняття норм, принципів та ідеалів, а шляхом здійснення цих 

пунктів у реальному житті й практику суспільного буття. Якщо ці цінності 

гармонійно вплетені в духовність індивіда, є її переконаннями, її 

невід’ємними якостями й формується у духовній культурі, проявляються у 

мотивації та практиці вирішення актуальних проблем у різних сферах 

матеріального та духовного буття, це свідчить про високий рівень 

моральної культури особистості. 

 Історичний аспект розвитку моральних цінностей та менталітету 

суспільства, які створюють відповідне середовище духовності, яке існує й 

на свідомому та підсвідомому рівнях у культурі різних народів. Таким 

питанням задавались та вивчали такі відомі люди як: Л. Толстой, 

Конфуцій, А. Сахаров, М. Ганді, І. Кант, А. Швейцер. 

Духовність виступає засобом подолання егоїзму, а також вільного 

сприйняття та реалізації альтруїзму й гуманізму. Особистість повинна 

долати власний егоїзм, піднестися до значимості розумного самообмеження 

в ім’я гармонійної єдності з життям у всіх його різноманітних проявах.  

Духовність виступає сукупністю загальнолюдських моральних 

цінностей, створює сенс життя людини і є опорою у пошуках засобів для 

виконання обов’язку та усвідомлення сутності добра та зла, що таке “добре”, 

а що таке “погано”, поняття справедливості та відповідальності, 

саморозвиток та саморегуляція тощо. Вона створює та підтримує особистість. 

Мораль є ціннісною основою людського існування. І. Кант 

підкреслював, що мораль людину знаходить лише тоді, коли вона вносить 

у сенс своїх вчинків обов’язок перед людиною й людством, а також він 

зазначив такий аспект буденності: “ми повинні завжди розглядати людину 

як мету і за жодних підстав як засіб”. Отже, духовність особистості може 

вимірюватись рівнем її моральної культури. 
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ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

 

У контексті інтеграції України в європейський освітній простір процес 

реформування вищої професійної освіти спрямовано на адаптацію освітнього 

процесу до запитів та потреб особистості; активне освоєння майбутнім 

фахівцем досвідом професійної діяльності; забезпечення можливостей його 

саморозвитку. Вища школа має створити умови для підготовки 

конкурентоспроможного, ініціативного, відповідального, компетентного 

фахівця − лідера з активною життєвою позицією, фахівця [1, с. 34]. 

Лідерство визначається як соціально-психологічний феномен, який 

містить у собі динамічні процеси в малій групі. Ефективним лідерство стає 

тоді, коли досягнуто загальних цілей групи з максимальним ефектом в 

зазначені терміни. Лідерство є не тільки результатом впливу об'єктивних 

чинників (мети та завдань групи в конкретній ситуації), але й також 

суб’єктивних (потреб, інтересів, індивідуально-психологічних особи-

востей членів групи), і найголовніше від дій лідера, який виступає 

ініціатором та організатором групової діяльності [2, с. 245–247]. 

Лідерський потенціал є соціально-психологічною властивістю 

особистості, яка відображує як ситуаційно обумовлену, так і незалежну від 

ситуації здатність індивіда до успішного здійснення лідерства. Рівень 

лідерського потенціалу визначається ступенем розвитку його індивідуальної 

(здібності, особистісні риси, цінності) та універсальної (досвід, навички, 

стилі лідерства, рольовий репертуар) складових. Лідерський потенціал 

також являє собою сукупність внутрішніх потреб, можливостей, засобів, 

ціннісного ставлення, які сприяють досягненню такого рівня інтеграції 

компетентності, відповідальності, активності і комунікабельності, що 
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забезпечує провідний вплив на членів групи при спільному вирішенні 

завдань у різних видах життєдіяльності та задає позитивну спрямованість 

процесу професійного становлення [2, с. 325–327].  

Лідерський потенціал особистості з позиції психологічного аналізу 

містить: комунікабельність, цілеспрямованість, відповідальність, наполег-

ливість, мотивацію до успіху, урівноваженість, розсудливість, емпатію, 

позитивну самооцінку, упевненість у собі, щирість, рішучість, розвинуту 

інтуїцію, чутливість, готовність до ризику (інноваційність), критичність 

(до себе й інших) – та реалізується через емоційну, поведінкову та 

когнітивну гнучкість [3, с. 142]. 

Діагностика лідерського потенціалу спрямована на об’єктивну 

оцінку і здійснення своєчасного впливу на процес розвитку управлінської 

компетентності керівника. До базових принципів діагностики ми відно-

симо такі [4, с. 45–52]: принцип релевантності: у програму діагностики 

потрібно включати методи, які точно націлені на проблему дослідження 

лідерського потенціалу; принцип актуалізації інтересу: діагностична 

програма має містити методики з різним стимульним матеріалом, 

способами виконання, взаємодії з партнерами й експериментатором. Тоді 

досліджуваному буде цікаво їх виконувати, буде менше втоми і мотивація 

не знизиться; принцип надійності: попередньо діагностична програма 

повинна бути перевірена на адекватність її використання (оцінено складність 

запропонованих завдань, виправлено можливі помилки, передбачено 

потенційну реакцію респондентів на окремі запитання, підраховано час 

тощо); принцип домінування поведінкових компетенцій: при аналізі 

лідерського потенціалу у процесі розвитку управлінської компетентності 

керівників навчальних закладів необхідно забезпечувати домінуючу 

орієнтацію саме на діагностику поведінкових компетенцій. До останніх нами 

віднесено такі: цілеспрямованість, прогностичність, аналітичність, 

адаптивність, стратегічне мислення, спрямованість на розвиток (само-

розвиток), емоційний інтелект, інновативність, гуманність, людяність, 

позитивізм, цілісність, відповідальність, духовність. 

Отже, готуючи майбутнього фахівця, необхідно проводити 

тестування на визначення в людини лідерських якостей, які необхідні для 

ефективного виконання своєї професійної діяльності, і в подальшому 

спиратись на результати тестів для  корегування навчальної програми та 

забезпечення формування необхідних якостей на базі навчального закладу. 
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THE INTERNATIONAL COOPERATION EDUCATION 

 

With the rapid pace of globalisation, institutions that enable 

interdisciplinary interaction and greater openness to new ideas among 

academics are becoming increasingly important. Institutes for Advanced Study 

(IAS) play a pivotal role in this regard. 

Introduction 

And that rapid globalization gives us what we call international 

cooperation in education, which now plays a strong role in the development of 

nations on the one hand, and on the other hand in the development of knowledge 

and the culture of the individual. 

International cooperation in education is becoming increasingly important 

and prevalent. People of all age groups and institutions at all education levels 

and sectors of the education system now have a wide range of international 

cooperation opportunities to choose from. A characteristic feature of the 

exchange of people and ideas at the start of the 21st century is the fact that these 

processes take place and continuously develop at various levels. 

International cooperation in education for developing countries 

The intersection of education, development, and international 

cooperation. It begins and discusses trends in international cooperation in 

education for developing countries as well as ongoing challenges. Education 

has expanded rapidly throughout the world. Even so, the industrialized nations 

are decades if not generations ahead of parts of the developing world in terms 

of enrollment and learning attainment. For reasons of equity and economic 

development alone, it is imperative that all efforts be put to the task of 

achieving universal school enrollment and learning. To achieve such a goal in 

the context of what some researchers have termed a 100-year gap requires 

efforts on the part of national governments and international cooperation on the 

part of all nations of the world.  

International cooperation in education includes: 

The institutions and architecture of international organizations: 
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International organizations serve many diverse functions, including collecting 

information and monitoring trends, delivering services and aid, and providing 

forums for bargaining and settling disputes 

Development assistance: is all the funding or financing provided by public 

actors from the most well-off countries to improve living conditions in the least 

well-off countries. 

International agreements: is the pursuit of a better world for all through 

the elimination of poverty, higher education, discrimination and injustice,and  to 

promote other development goals 

In the other side we have the new forms of international academic 

cooperation require adequate coverage, in particular, they require establishment 

of joint accredited educational programs in various knowledge areas. This is 

why the purpose of the cooperation education  is to detail conceptual approaches 

regarding organization and implementation of international cooperation between 

higher education institutions in the form of introducing joint accredited 

education programs that take into account the trends of higher education 

internationalization.  

Internationalization of  education acquires features of aqualitatively new 

stage – the integration that accumulates the potential to resolve a triunique task: 

 Achievement of such level of higher education that would conform to 

the needs and demands of modern international society;  

 Alignment of the level of national educational systems; 

 Training of qualified staff for national economy. 

By its content, THE INTERNATIONA EDUCATION integration is a 

comprehensive convergence of national education systems, their complementarity, 

transformation of education into a global open social system with civilization 

values and goals, flexible ties between its components and elements, systematicity 

of the elements themselves, and variability of normative regulation. 

Conclusion 

The essence of conceptual approaches of international cooperation 

education between differentes countiries institutions regarding the introduction 

of joint accredited education programs, taking into account the trends of 

internationalization of education, lies in the following: 

 Determination and concrete definition of trends of  education 

internationalization that have to be taken into account in the contents of the 

agreement (resolution, memorandum etc.) on cooperation between education 

institutions; Compliance with the requirements of international accreditation of 

joint education programs on the basis of improving the system of education quality; 

 Development of the structure and content of joint educational programs 

based on the competence approach with the consideration of perspective needs 

of the labor market and national peculiarities; 
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 Organization of educational process in conformity with the rules 

defined in the document on cooperation between  education institutions and 

national norms.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В АНГЛІЇ ТА США: НА ПРИКЛАДІ 

ЙОРСЬКОГО УНИВЕРСИТЕТУ ТА УНИВЕРСИТЕТУ АРІЗОНИ 

 

Сьогодні питання професійної підготовки фахівців у галузі 

публічного управління та адміністрування є достатньо актуальним. Адже 

держава має нагальну потребу в висококваліфікованих державних 

службовцях. А особливо сьогодні у час нестабільності, пандемії, 

економічної кризи, кожна країна потребує освічених державних 

службовців, що зможуть правильно та ефективно вирішувати усі необхідні 

завдання й функції держави. 

Проблематика змісту та практики функціювання системи підготовки 

управлінських кадрів не є принципово новим напрямом в організації 

наукового пошуку. Відповідно проблематика набула свого розвитку у 

межах наукових досліджень: О. Романовського (розглянув професійну 

підготовку майбутнього фахівця у контексті фундаменталізації сучасної 

освіти); Є. Воробйової, Х. Логош (розглянули лідерський потенціал 

державних службовців у процесі професійної підготовки); Т. Іванової, О. 

Мельникова, М. Ярмистого (розглянули питання важливості кваліфікації 

та професійної підготовки державних службовців) [4]. Питання системи 

підготовки управлінських кадрів постійно перебуває у фокусі наукової 

уваги зарубіжних вчених. Наприклад навчання державному управлінню та 

https://www.afd.fr/en/development-aid-whats-it-all-about
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управлінню в технічних та професійно-технічних коледжах досліджу-

валось у роботах  М. А. Шопола, Дж. Мудау, Р. М. Муконза; огляд 

управління людськими ресурсами щодо досліджень державного 

управління та державного управління набув уваги у роботах П. Бозелі, 

Дж. Ван Хартен, М. Велда [2].  

В світі існує достатня кількість університетів, які спрямовані на 

підготовку кадрів у галузі публічного управління та адміністрування. У 

даній роботі розглянуто два університети розвинених країн: Англії та США.  

Програма публічного управління в Університеті Йорка – це 

унікальна можливість навчатися за професійною кваліфікацією, яка 

збагатить знання щодо надання міжнародних послуг у державних та 

некомерційних організаціях. Також цей курс допоможе  мислити у сфері 

державного управління з критичним та творчим розумом, задля 

удосконалення практичних навичок. Курс складається з: 4-х основних 

модулів, 2-х додаткових, та звіту про незалежну політику. Основні модулі: 

“Теорії процесу політики”; “Публічні фінанси: принципи, політика та 

сучасні питання”, надані Йоркською школою менеджменту; “Державне 

управління”; “Стратегічне планування”, надане Йоркською школою 

менеджменту. Тривалість навчання 1 рік, вартість —  21931 EUR/рік [4]. 

Програма публічного управління з Університету Арізони готує 

студентів та нинішніх спеціалістів у сферах державних послуг, включаючи 

федеральні, державні та місцеві державні установи, а також некомерційні 

організації та міжнародні організації. Ця програма поєднує в собі 

структуру навчальних планів, фізичні можливості та реальні можливості 

польових робіт для розвитку управлінських навичок, необхідних для 

задоволення сьогоднішніх вимог щодо підзвітності та ефективності з боку 

громадських та некомерційних організацій. Курс включає: “Освітню 

політики”; “Екологічний менеджмент та політику”; “Політика охорони 

здоров’я”; “Право та політика кримінального правосуддя”; “Місцевий 

уряд”; “Політика корінних американців”; “Некомерційне управління”; 

“Державне управління”; “Державна політику”. Тривалість навчання 1 рік, 

вартість —  28 656  EUR/рік [1]. 

Порівнюючи дві програми різних університетів, можна побачити 

тенденцію, що програми базуються саме на політиці.  Сучасна державна 

політика формується та реалізується в надзвичайно складних внутрішніх і 

зовнішніх економічних та соціальних умовах. В останні роки у центр 

політичних дискусій практично у всіх країнах світу виходять саме 

пріоритети соціального аспекту. І це не дивно, адже від того, як живе і 

розвивається суспільство, залежить успіх та авторитет конкретної держави 

на міжнародному рівні. Що і підтверджує необхідність та важливість 

ретельного наукового дослідження основ соцільного аспекту у сфері 

публічного управління та адміністрування. 
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