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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. 


