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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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