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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.  



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

    

 

39 
 

Список літератури: 

 

1. Allcott, H., Gentzkow, M. (2017) Social media and fake news in the 

2016 election. Journal of Economic Perspectives. – Vol. 31. – No. 2. – pp. 211–

236, available at: https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211 

2. Майерс Д. Психология. 2-е изд. Мн.: Попурри. – 2006. – С. 848  

3. Ennis R. Critical Thinking Dispositions: Their Nature and Assessability 

// Informal Logic. Canada, Windsor. –1996. – Vol. 18. – No. 2. – pp. 165–182 

4. Paul R.W. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a 

Rapidly Changing World, Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and 

Moral Critique. Sonoma State Univ. Publ. – 1990. – p. 301  

 

Михайлова Н. В., Богдан Ж. Б. 

м. Харків, Україна 

 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут” 

 

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 


