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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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