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В статье рассматривается процесс формирования лидерских качеств у студентов высшего учебного 
заведения. Раскрывается сущность понятия лидерства, как сложного феномена, имеющего междис-
циплинарный характер. Анализируются основные организационно-педагогические и социально-воспита-
тельные условия, влияющие на его эффективность: создание в учебном заведении соответствующей,  
максимально благоприятной  среды; направленность учебно-воспитательного процесса на комплексное 
развитие личности студента, его лидерского потенциала; активизация системной работы по включе-
нию  обучаемых в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности; развитие реального 
студенческого самоуправления. В конце работы сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, личность, среда, принципы, социальная актив-
ность,инновационные  формы и методы обучения, научная деятельность, самоуправление.

The article deals with the formation of leadership qualities of undergraduates. The essence of the concept of 
leadership is discovered as a complex phenomenon that has an interdisciplinary nature. The main organizational 
and pedagogical, social and educational conditions affecting its performance are under analysis. They are: the 
appropriate institution foundation, the most favorable environment; orientation of the educational process for 
comprehensive development of the student's personality, his/her leadership potential; activation of the system 
work on integration of students to various forms of research activities; development of real student government. 
At the end of the article some corresponding conclusions are made.

Key words:  leadership, leader qualities, personality, environment, principles, social activity, innovative  forms 
and teaching methods, scientific activity, self-government.

Сучасне суспільство, що розвивається динамічно, потребує фахівців нової формації, яким 
притаманні професіоналізм, активність, самостійність у прийнятті оптимальних та відпові-
дальних  рішень, уміння ефективно працювати у команді, проявляючи лідерські якості тощо. 

Відповідно система вітчизняної освіти, що проходить складний процес модернізації та 
оновлення, має гнучко та своєчасно реагувати на нові виклики. Тому логічним сьогодні є ви-
значення актуальною та соціально-значущою задачею вищої професійної освіти – створення 
відповідних умов для формування компетентної, морально розвиненої, творчої молодої лю-
дини, здатної адаптуватися у швидко змінних професійних обставинах і, яка вміє успішно 
конкурувати на ринку праці, реалізовувати себе у різних соціальних ролях, володіє навичками 
співпраці з людьми у міжкультурному просторі, відповідними організаторськими знаннями, 
має лідерський потенціал, прагне до постійного самовдосконалення та готової продукувати та 
реалізовувати суспільно-корисні соціальні ініціативи.
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Виходячи з цього мета написання нашої статті полягає у визначенні організаційно-педа-
гогічних та соціально-виховних умов ефективного формування лідерських якостей у студен-
тів ВНЗ.

Зазначимо, що проблема лідерства, що має міждисциплінарний характер, була і є 
предметом уваги багатьох іноземних та вітчизняних дослідників у сфері історії, філософії,  
психології, соціології та педагогіки. Філософський погляд на сутність лідерства викладено у 
працях В. Кохановського, А. Спіріна, І. Фролова та ін. У працях відомих істориків Ю. Книшенка,  
А. Першиць, Ю. Селезньова відслідковується розвиток лідерства в історичному аспекті, ана-
лізується залежність між поетапним розвитком цивілізації та механізмами надбання особис-
тісного верховенства у людському середовищі, появи лідерів нової якості. Методологічні та 
теоретичні проблеми лідерства, характеристики особистості лідерів розкриваються у науко-
вих дослідженнях психологів А. Єршова, А. Петровського, О. Яблокової. 

У соціології лідерство розглядається переважно з точки зору соціальної системи та у 
багатьох наукових працях аналізуються різні його аспекти, зокрема: стилі лідерства (О. Ан-
дрієнко, А. Запорожець), структура групової діяльності (О. Головаха), типологія лідерства  
(С. Багрецов), психологія взаємин у групах (Я. Коломінський) тощо. В останні роки вивчен-
ню лідерства присвячено дослідження на межі перетинання наук – психології та соціології, 
соціології та педагогіки тощо. 

Зокрема, лідерство, з позицій соціальної психології трактується, як процес взаємодії со-
ціальних та психологічних факторів, досліджуються його механізми, закономірності тощо. 
Цю проблему, як соціально-педагогічний феномен, всебічно аналізують у своїх працях відомі 
вчені Р. Вуд, С. Гіб, Г. Грин, Т. Мітчел, К. Шризхейм та ін. 

Складність та багатогранність поняття лідерства, певним чином, пояснює наявність іс-
нування різних поглядів, визначень та трактовок цього феномену, що висуваються вченими 
різних галузей наук. Так, лідерство (англ. Leader – ведучий, керівник) визначається,  зокрема, у:

 • новітньому філософському словнику – як «поняття для позначення суттєвого параме-
тру процесу структуризації соціальної групи, або суспільного класу» [4];

 • психологічному словнику – як «соціально-психологічний феномен, що характеризує  
відношення домінування і підпорядкування у групі» [13];

 • педагогічному словнику – як «система соціально-психологічних явищ, пов’язаних з 
виходом людини у лідери та його відношення з членами групи»[9];

 • теорії менеджменту – як «здатність впливати на окремі особистості і групи, спрямову-
вати їх зусилля на досягнення цілей організації» [11];

 • соціальній психології – як «груповий процес та керівництво, пов’язані як механізми 
групової інтеграції, що поєднують дії групи навколо особистості, яка виконує функції лідера 
або керівника» [1].

Необхідно додати, що у широкому сенсі лідерство часто трактується дослідниками як 
процес спрямування поведінки інших людей з метою досягнення спільних цілей, а у працях  
окремих учених-педагогів розглядається як вид обдарованості, обумовлений підвищеною 
здатністю орієнтуватися, розуміти та приймати інших людей. При цьому лідерська обдарова-
ність розуміється як володіння будь-якою цінністю, важливою для суспільства та, як виключ-
на здібність встановлювати конструктивні  взаємини з іншими. 

Необхідно підкреслити, що дискусії вчених навколо цієї проблематики продовжуються 
довгі часи, що пов’язано з багатозначністю, поліфонічністю цього явища та різними підхо-
дами до його природи. У цьому контексті, на нашу думку, є доцільним для повноти нашого 
аналізу порівняти основні, більш ємкі існуючі наукові концепції теорії лідерства. 

В основі теорії лідерських ролей (Р. Бейлз, К. Бірд, В. Бінхам) міститься базове твер-
дження, що лідерство – це прийняття особливої ролі, тобто, воно є не функцією особистості 
або групи, а результатом багатовекторного впливу різних факторів соціокультурного серед-
овища. В рамках цієї теорії визначаються дві відмінних одна від одної ролі: перша – має  
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характер професійної та призначена для розв’язання проблем (проявляється у планах та ме-
ханізмах дій, що пропонує лідер щодо реалізації запланованої діяльності); друга – роль фахів-
ця на основі соціально-емоційного підходу, дії якого у першу чергу пов’язані з розв’язанням 
проблем людських відносин у групі. При цьому вчені та їх послідовники роблять висновки 
про те, що «ефективність діяльності групи залежатиме від одночасної наявності обох форм 
лідерства» [12]. 

Прихильники теорії лідерських рис (середина минулого століття) – Л. Бернард, О. Тед, 
С. Кілбоурн, Г. Олпорт вважають, що «людина має стійкий набір рис, що обумовлює висуван-
ня лідерів за їх особистісними якостями» [5]. У межах цієї теорії існує харизматична концеп-
ція лідерства, згідно з якою лідер – це особистість наділена «харизмою» (благодаттю Божою). 
Отже, на думку дослідників необхідною умовою лідерства є наявність в особистості природ-
них унікальних лідерських якостей (лідером не можна стати – лідером потрібно народитися). 

В інтерактивній теорії лідерства на відміну від «теорії рис» зазначається, що лідером 
може стати будь-яка людина, яка займає відповідне місце у системі міжособистісної взаємо-
дії. Послідовники цього підходу переконані, що «у більшості випадків можна достатньо точно 
передбачити появу лідера, якщо взяти до уваги наступні чинники: індивідуальні особливості 
кандидата на лідерство, особистісні характеристики членів групи, її структуру, завдання, що 
мають виконуватися тощо» [12]. Вчені, що дотримуються теорії ситуативного лідерства  
(Ф. Фідлер, Г. Персон, П. Друкер, Е. Холандер та ін.),  розглядають феномен лідерства переду-
сім, як продукт певної ситуації, що склалася у групі. Згідно з цією концепцією у кожній групі 
існують принаймні два типи лідерів (емоційний − що регулює міжособистісні відношення 
та інструментальний, який тримає ініціативу у специфічних видах діяльності та координує 
спільні зусилля щодо досягнення визначеної мети). З означеної теорії лідерство трактується 
як «функція ситуації», що створює уявлення про можливість існування багатьох лідерів у 
окремій групі. Зазначимо, що у кінці XX століття пошук нової парадигми лідерства починає 
переміщатися у сферу вивчення нових групових взаємин, що зумовило появу комплексної 
синтетичної теорії лідерства. Прихильники цієї концепції вважають лідерство процесом 
організації міжособистісних відносин, а лідерів − суб’єктом управління цим процесом. Фе-
номен лідерства розглядається у цьому випадку у контексті спільної групової діяльності. За-
значимо також, що «концептуально синтетичний підхід базується на взаємозв’язку основних 
складових − лідерів, послідовників та ситуацій, за умовах яких здійснюється лідерство» [7]. 
Гармонійно також виглядає концепція вчених П. Бендера і Е. Хеллмана, що поєднує елементи 
філософії прагматизму та екзистенціалізму. У своїх дослідженнях учені розглядають феномен 
лідерства як «внутрішню властивість особистості, яку необхідно постійно розвивати, вдоско-
налювати та передавати ці навички іншим» [3]. Автори визначають два типи лідерів: перший –  
під тиском із зовні (страх, контроль), другий – за власним (внутрішнім) бажанням допомагати, 
організовувати, вдосконалювати певну діяльність тощо. У концепції стверджується, що більш 
сильний лідер – це лідер «із середини», його сила народжується з пізнання себе. Прихильники 
цієї теорії акцентують увагу на тому, що «лідерство починається не з управління людьми, а з 
управління собою, з формування більш сильного та кращого «Я» [3].

На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури, від-
повідних наукових теорій, концепцій та підходів можна зробити певні висновки про сутність 
цього феномену. Лідерство ми будемо розуміти, як стан особистості, якому притаманна 
постійна самоорганізація за рахунок реалізації наявного внутрішнього потенціалу; здат-
ність до оптимальної організації діяльності групи за певних умов; ефективності у досягнен-
ні спільної мети, прояву себе у власних послідовниках.

З поняттям лідерства тісно пов’язано поняття «стиль лідерства», сутність якого полягає 
у типовій для нього системі засобів психологічного впливу на підлеглих. Дослідники час-
тіше виокремлюють п’ять відповідних лідерських стилів: 1) авторитарний − характеризу-
ється владністю, директивністю дій лідера, систематичним контролем за роботою підлеглих,  
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неприпустимістю втручання у власну діяльність та сперечання щодо прийнятих рішень; 2) де-
мократичний – на відміну від попереднього визначається постійним спілкуванням з колегами  
щодо рішень, які мають бути прийнятими, а також прагненням до співробітництва з ними; 
передачею за необхідності частки власних повноважень підлеглим заради підвищення ефек-
тивності спільної діяльності; 3) ліберальний − характеризується «м’яким» керівництвом, коли 
лідер не відділяє себе від колективу та запроваджує колективний стиль прийняття рішень;  
4) непослідовний – це непередбачений перехід від одного стилю керівництва до іншого, що 
негативно впливає на результати діяльності групи та виступає джерелом конфліктів й проб-
лем; 5) ситуативний – враховує конкретну ситуацію, що виникла при виконанні певної діяль-
ності, а також рівень психологічного розвитку членів групи. 

Зауважимо, що у працях провідних учених визначено та охарактеризовано значну 
кількість різних якостей, притаманних лідерам. Так, Р. Стогділл акцентує увагу на інтелек-
туальних здібностях лідера, його знаннях, впевненості у собі, активності та енергійності;  
Р. Хоган – на організованості, відповідальності, надійності, доброзичливості лідера, а також 
схильності до спів-праці; Д. Майерс відносить до лідерських якостей  особистості наявність 
переконливих уявлень про бажане положення справ, віру у членів групи та запас оптимізму, 
що має надихати на плідну співпрацю; емоційну стійкість; У. Бенніс – фізіологічні, психоло-
гічні, розумові та ділові якості, а Е. Андрієнко виокремлює емпатію, гнучкість у засвоєнні 
нових ролей, артистизм, критичність та швидкість мислення, здатність до імпровізації, само-
критичність, ініціативу тощо.

Підкреслимо, що у системі професійної вищої освіти поки що складаються лише переду-
мови моделювання підготовки сучасних лідерів, здатних до плідної діяльності та позитивних 
соціально-значущих ініціатив. Зауважимо, що під лідерськими якостями студентів ми буде-
мо розуміти певний рівень динамічного розвитку особистості молодої людини у навчально-
виховному та соціальному середовищі ВНЗ, що передбачає активну громадянську позицію, 
готовність до плідної соціально-орієнтовної діяльності, спрямованість на саморозвиток та 
вдосконалення, позитивне перетворення оточуючої дійсності, вміння приймати відповідальні 
рішення, визначати цілі та оптимальні шляхи їх досягнення, організовувати та залучати ін-
ших студентів до творчої спільної навчальної, наукової та громадської діяльності.

При плануванні та організації цілеспрямованої і системної діяльності щодо розвитку 
лідерських якостей студентів необхідно застосовувати розуміння характеру цілісного педаго-
гічного процесу, враховуючи відповідні взаємопов’язані компоненти: мету, задачі, принципи, 
умови, методи та технології навчання і виховання, критерії ефективності тощо. 

Головною метою цієї складної діяльності доцільно, на нашу думку, визначити орга-
нізацію комплексної взаємопов’язаної діяльності учасників навчально-виховного процесу 
у розвит-ку позитивної соціальної активності та ефективному диференційованому фор-
муванні лідерських якостей майбутніх конкурентоспроможних фахівців у вищому нав-
чальному закладі.

Уточнимо також, що у нашому аналізі ми зосередимо увагу на створенні організаційно-
педагогічних та соціально-виховних умов, що, на нашу думку, безпосередньо впливатимуть 
на ефективність цього процесу. Під ними необхідно розуміти повний комплекс навчального, 
освітнього, виховного і науково-дослідницького потенціалу ВНЗ, спрямованого не лише на 
формування кваліфікованого фахівця, але й на виховання внутрішньої свободи особистості, 
відповідно до власних задатків, що формуються ціннісними орієнтаціями, інтересами та на-
хилами. До цих умов, зокрема, необхідно віднести:

1. Створення у ВНЗ відповідного, максимально сприятливого соціально-виховного се-
редовища.

2. Спрямованість навчального процесу на комплексний розвиток інтелектуального, 
творчого потенціалу молодих людей, становлення їх лідерських якостей, впровадження інно-
ваційних форм і методів навчання.
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3. Організація та впровадження дієвої системи науково-дослідницької діяльності студентів.
4. Розвиток студентського самоврядування як запорука становлення суспільно-активної 

особистості, здатної до лідерства та позитивних соціальних ініціатив.
Організація дієвого процесу формування лідерських якостей студентів залежить від 

створення необхідного соціального середовища. Дослідники визначають середовище, як со-
ціальний простір, що оточує людину (у цілому, як макросередовище; у конкретному сенсі, як 
близьке оточуюче мікросередовище), як зону безпосередньої активності особистості, її най-
ближчого розвитку та дій. Сучасна наука виокремлює достатньо широке коло середовищ, де 
відбувається соціалізація особистості, зокрема, соціокультурне, культурне, освітнє тощо. У 
нашому аналізі ми зосередимо увагу на освітньому середовищі з його соціально-виховною 
складовою. У педагогічній науці соціально-виховне середовище розглядається як частковий 
прояв загального середового підходу у проблематиці освіти і виховання, що передбачає наяв-
ність сукупності інституційних, соціальних та духовних умов, що оточують студента під час 
його навчання у ВНЗ. Це середовище, маючи різні прояви (професійно-освітні, духовні, со-
ціальні, психологічні тощо)  певним чином виступає носієм інформації, що впливає на розум, 
почуття, емоції молодої людини, тобто, виводить його на нові знання. У цьому контексті ство-
рене відповідне соціальне-виховне середовище у навчальному закладі буде виступати певною 
лабораторією багатогранного досвіду (духовного, професійного, соціального), що безпосе-
редньо впливає на формування особистості студента. Тому, на наш погляд, освітнє середови-
ще з його соціально-виховною складовою має розглядатися як поле формування лідерських 
якостей молодої людини у вищому навчальному закладі. 

У практичній діяльності з формування лідерських якостей студентів важливо орієнтува-
тися на соціальне оточення, що містить види відносин, характерні для макросередовища, а та-
кож контакти та взаємини з навчальним колективом, сімейним та дружнім оточенням (мікро-
середовище). Взаємодія цих сфер впливу буде формувати погляди, установки та відношення 
молодої людини зі середовищем, колективом, групами та окремими особистостями. Необхід-
но також зауважити, що соціальне мікросередовище є не тільки важливим фактором, що при-
скорює або гальмує процес самореалізації особистості та формування лідерських якостей, 
але є необхідною умовою успішного розвитку цього процесу. 

Важливо розуміти, що організація процесу розвитку майбутнього фахівця з урахуван-
ням послідовного формування його лідерських якостей потребує чіткого аналізу та систем-
ного взаємопов’язаного врахування створених можливостей поряд із загальним освітнім 
середовищем ВНЗ (містить напрямки діяльності цієї педагогічної системи, що має відпо-
відну матеріальну базу та розв’язує задачу підготовки фахівців) й соціально-культурного 
середовища, як важливої складової (базується на соціально-культурній інфраструктурі ВНЗ 
і забезпечує формування духовності особистості), а також гуманітарного середовища, як 
частини соціально культурного середовища (визначається отриманням світоглядних гума-
нітарних знань, формуванням гуманістичних загальнолюдських цінностей). Ця комплексна 
діяльність має обов’язково враховувати такі аспекти як орієнтація формування лідерських 
якостей студентів на бачення портрету (моделі) лідера у сучасних швидкоплинних умовах, 
побудова та реалізація відповідної соціально-педагогічної моделі діяльності колективу щодо 
розвитку лідерських якостей молодої людини, а також забезпечення безперервності цього 
складного процесу протягом навчання у ВНЗ. За організації та практичної реалізації цієї 
важливої діяльності педагогічному колективу необхідно дотримуватися основних базових 
принципів, а саме:

1. Принцип наявності первинних потенційних задатків – в основі якого міститься прий-
няття того факту, що кожна людина, маючи  власні біологічні, психологічні та соціальні  
особливості здатна розвиватися як лідер. Ці обставини потребують різнорівневого та інди-
відуального підходу при побудові траєкторії розвитку лідерських якостей кожного студента, 
враховуючи його готовність до активності та самореалізації, здатність до організації інших на 
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базі конструктивних ідей, бажання вдосконалювати власні організаторські уміння та навички, 
отримувати нові знання та відповідний досвід тощо.

2. Принцип творення та активності – полягає у позитивному відношенні студентів 
щодо отримання професійних знань, розуміння сутності колективного розв’язання проблем, 
активності в отриманні знань та навичок організаційної діяльності. Реалізація цього прин-
ципу в умовах ВНЗ передбачає створення майбутнім лідером поля власної професійної ді-
яльності; постановку зрозумілих реальних задач наступної діяльності. При цьому має міс-
це розвиток колективних форм пошуку рішень, формується практика аналітичної роботи з 
порівняння фактів та теорій щодо обґрунтування рішень. Цей принцип забезпечує глибоке 
засвоєння знань та законів, уміння правильно висловлювати власну думку, самостійно вико-
ристовувати  отримані знання на практиці.

3. Принцип змістовності та продуктивності навчання – визначає спрямованість фор-
мування лідерських компетенцій не стільки на вивчення відомого, як на набуття невідомих 
знань, надбання нового досвіду. Головним показником у цьому випадку є особистісне освітнє 
зростання студента.

4. Принцип виховного навчання − спрямовано на виконання певних умов, що передбача-
ють виховання науково-педагогічним працівником лідерських якостей у студентів на основі 
власного відношення та особистого прикладу в організації пізнавальній, спільно-практичній 
діяльності; відповідного цілеспрямованого виховання під час викладання навчальних дис-
циплін, використовуючи виховні можливості кожного заняття; побудова навчального процесу 
з орієнтацією на позитивний вплив щодо зростання комунікативної культури студентів, гу-
манізм та демократизм у взаєминах. При цьому кожна педагогічна задача має бути підпоряд-
кована розв’язанню загальної мети виховання, що полягає у формуванні лідера-гуманіста та 
активного творця.

5. Принцип індивідуалізації та диференціації  навчання − реалізується на основі забез-
печення індивідуально-спрямованого підбору наявних можливостей та засобів формування 
професійно важливих лідерських якостей для кожного конкретного студента з урахуванням 
його індивідуальності.

6. Принцип перманентності, поступовості та систематичності – передбачає залучен-
ня студентів до різних форм прояву лідерських якостей, послідовно збільшуючи їх складність, 
удосконалюючи отриманий досвід продовж навчання у ВНЗ. Перманентний підхід забезпечує 
безперервність навчання молодої людини продовж подальшого життя. У практичній діяль-
ності реалізація цього принципу здійснюється шляхом певних підходів (поділ змісту навчаль-
ного матеріалу на логічно завершені частини з метою його кращого засвоєння; впровадження 
елементів логіки у свідомість і практичні навички студентів; забезпечення систематичності та 
послідовності на усіх етапах навчально-виховного процесу тощо).

7. Принцип самореалізації та рефлексії − визначається формуванням у молодих людей, 
які навчаються, здатності до розкриття та дієвої реалізації власного лідерського потенціалу на 
підставі свідомого ціннісного відношення до власної особистості та розвитку здібностей до 
рефлексійно-оціночної діяльності.

Зауважимо, що відповідні організаційно-педагогічні та соціально-виховні умови, гра-
мотно створені у ВНЗ мають також сприяти комплексному розвитку інфраструктури закла-
ду, вдосконаленню освітнього процесу, що позитивно вплине на особистісне та професійне 
самовдосконалення студентів, їх вільний та творчий розвиток, прояв і розвиток лідерських 
якостей. Тому останнім часом намітилася тенденція впровадження у практику діяльності 
ВНЗ інноваційних методів, гнучких форм організації навчальної діяльності, що враховують 
творчий характер професійній діяльності студентів. Достатньо поширеним, у цьому випад-
ку, є об’єднання однорідних дисциплін у навчальні комплекси (блоки), виділення предмета 
пролонгованого і локального характеру, організація курсів за вибором, єдність теоретичних, 
практичних та самостійних занять тощо. Важливо при цьому передбачити на першому етапі 
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навчання розробку навчальних творчих програм підготовки студентів, у яких необхідно ви-
окремити гносеологічні, аксіологічні, творчо-комунікативні  блоки, що сприятимуть особис-
тісному та мотиваційному сприйняттю студентом навчального процесу, позитивно впливати-
муть на розвиток лідерських якостей молодої людини. 

Поширеним та дієвим є також впровадження у навчальний процес елементів проблем-
ного навчання та сучасних інтегральних технологій. Виправдовує себе комплексне та грамот-
не використання методів інтерактивного навчання (тренінги з використанням інтерактивних 
технологій, «дискусійні столи», ділові, рольові та імітаційні ігри, майстер-класи тощо). Важ-
ливим у формуванні лідерських якостей є також створення умов та заохочення до колективної 
діяльності у групах щодо розв’язання різних варіантів професійних та соціальних проблем, 
розробки студентами власних навчальних і соціально-орієнтованих проектів та проектних 
пропозицій. Основою використання технології щодо формування лідерських якостей є те, 
що вона здатна здійснити послідовне та осмислене включення молодих людей у предметний 
зміст соціально-значущої діяльності, посилити практичну спрямованість підготовки лідера. 
Це сприяє формуванню так званого «поля лідерства» і максимальному прояву лідерського по-
тенціалу, розвитку у студентів готовності до розв’язання соціально-важливих задач у процесі 
взаємодії з науково-педагогічним працівником та членами групи. 

У діяльності сучасного закладу щодо всебічного особистісного і професійного розвитку 
студентів, формування їх лідерських якостей важливе місце посідає організація відповідної 
науково-дослідницької діяльності. У ВНЗ традиційно існує два основних види цієї важливої 
діяльності. Перший − це науково-дослідницька діяльність студентів під час навчального про-
цесу у межах діючих навчальних планів та програм. У цьому аспекті виконання рефератів, 
курсових, дипломних та магістерських робіт передбачає проведення простих досліджень та 
за правильної організації та корекційній допомозі з боку науково-педагогічного працівника 
закладає фундамент майбутньої самостійної творчості молодої людини, що полягає у над-
банні певних навичок у критичному відборі та аналізі необхідної інформації, системності, 
послідовності, розвитку певних дослідницьких якостей тощо. Інший − більш глибокий вид 
науково-дослідницької діяльності студента визначається діяльністю поза рамками державних 
вимог до навчально-виховного процесу. 

Важливою та одночасно складною задачею педагогічного колективу у такій діяльнос-
ті є заохочення та мотивування студентів до занять наукою і дослідженнями у вільний час. 
Ефективність розвитку студента у науково-дослідницькому плані буде залежати від органі-
зації дієвої психолого-педагогічної підтримки з боку науково-педвгогічних працівників. При 
грамотному і послідовному підході до цього процесу у молодої людини буде поступово фор-
муватися прагнення до нових знань більш високого рівня, творче мислення, відповідальність 
за реалізацію власних ідей і планів, вміння відстоювати власну точку зору, бажання досягнути 
необхідних результатів а також, що важливо − інтерес до продовження наукової діяльності 
після закінчення ВНЗ. 

Практика свідчить, що науково-дослідницька діяльність студентів може організову-
ватися у різних формах, до яких необхідно віднести студентські об’єднання, предметні та  
проблемні гуртки, наукові конференції, участь у виконанні бюджетних та договірних тема-
тиках кафедр, проблемні студентські лабораторії, участь у конкурсах високого рівня (регіо-
нальні, республіканські, міжнародні) тощо. Головне, щоб при цьому форми були доступними, 
цікавими та працювали у рамках єдиної системи підготовки конкурентоспроможного фахів-
ця, молодого вченого, духовно розвиненої особистості з лідерськими якостями, здатної до 
самовдосконалення.

Наступна, визначена нами умова пов’язана з розвитком реального студентського самовря-
дування у вищому навчальному закладі. Необхідно зазначити, що проблемі студентського са-
моврядування у ВНЗ останнім часом приділяється значна увага дослідників та практичних пра-
цівників. У педагогічному середовищі більш коректним сьогодні є термін «самоврядування»,  



49

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

що передбачає спільну діяльність студентської молоді, науково-педагогічних працівників та 
керівництва закладу. Доцільним вбачається нам розуміння реального студентського самоу-
правління у вищому навчальному закладі як суспільного об’єднання студентів, що приймає 
організовані рішення, спрямовані на системну організацію студентського життя та розвитку 
ВНЗ при конструктивній взаємодії з адміністрацією на всіх рівнях управління.

Аналіз процесів самоорганізації студентів на сучасному етапі дозволяє виокремити пев-
ні тенденції у розвитку студентського самоврядування, що мають бути враховані при органі-
зації  відповідної діяльності закладу, а саме: зростання ініціативи, бажання більш активної 
участі студентів у житті колективу, формуванні стратегії та тактики розвитку навчального 
закладу; створення за рахунок розширення представництва студентської молоді в управлін-
ні ВНЗ додаткових реальних можливостей свободи власного вибору, можливості самостій-
ного визначення вектору спрямованості та практичного використання власного потенціалу; 
прагнення до створення соціальних партнерських відносин з керівництвом навчального за-
кладу; зростання підтримки органів самоврядування у студентському середовищі; прагнен-
ня молодих людей набувати відповідний соціальний досвід, розвивати та реалізовувати у 
практичній діяльності органів самоврядування навички суспільної діяльності, особистісні  
лідерські  якості тощо. 

За організації відповідної діяльності щодо розвитку самоуправління у навчальному за-
кладі, як демократичній формі сучасного управління, учасникам навчально-виховного проце-
су необхідно обов’язково враховувати, що поєднання адміністративного управління навчаль-
ним закладом із впровадженням механізмів соуправління студентів має бути збалансованим 
і системним, з чітким визначенням ролей кожної зі сторін в ефективній взаємодії. При цьому 
традиційна модель взаємин «адміністрація − студентське середовище» має трансформува-
тися у нову гнучку та демократичну форму, де керівництво закладу бере на себе роль «парт-
нера/тренера» з наданням студентському колективу, в особі студентської організації, необ-
хідних матеріальних, організаційних, інформаційних та інших ресурсів для ефективності  
її функціонування.

З метою дієвості реалізації такої діяльності необхідно, на нашу думку, формувати не 
групи окремих ентузіастів, а студентські об’єднання, які повинні мати чітке розуміння цільо-
вих задач, організовану оптимальну структуру, вміння та навички корпоративної культури.

Студентське самоврядування є також універсальний виховний механізм, що базується 
не на примусі, а на вільному волевиявленні та розумінні студентами необхідності надбання 
ними соціального досвіду та постійного самовдосконалення. Завдяки діяльності в організова-
ному колективі молода людина розвиває власну самостійність, лідерські якості, здатність при-
ймати відповідальні рішення, отримувати навички взаємин з членами групи і керівництвом. 
Створення системи залучення та активної участі студентської молоді в управлінні ВНЗ, на 
нашу думку, суттєво розширює сферу використання здібностей студентів, надає додаткові 
можливості щодо розвитку їх талантів, розуміння людських цінностей і духовного зростання.

Цей практичний досвід створює сприятливі передумови для гармонійного включен-
ня майбутнього фахівця в систему подальших соціальних відносин, надає більші можли-
вості прояву лідерських якостей у будь-яких сферах подальшої діяльності. На наш погляд,  
студентське самоврядування створює середовище для повної реалізації лідерського потен-
ціалу особистості та розвитку соціально-значущих якостей студента, необхідних для його 
становлення як активного громадянина та успішного конкурентоспроможного фахівця. 

Таким чином, у сучасному інформаційному високотехнологічному суспільстві XXI сто-
ліття існує реальний попит на високопрофесійних, комунікабельних фахівців, які мають ви-
сокий лідерський потенціал, тому задача підготовки майбутніх фахівців відповідного рівня у 
системі вищої освіти є актуальною.

Формування лідерських якостей студентів у ВНЗ буде більш ефективним при створен-
ні необхідних організаційно-педагогічних та соціально-виховних умов, що передбачають,  
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зокрема, створення у навчальному закладі відповідного розвивального середовища, позитив-
ного мікроклімату на курсах, факультетах, групах; удосконалення інфраструктури ВНЗ; упро-
вадження нових, гнучких форм організації навчальної діяльності, системне використання у 
навчально-виховному процесі сучасних інноваційних методів та технологій навчання, що 
сприяють ефективному та всебічному розвитку особистості, її лідерських якостей; органі-
зацію дієвої системи залучення студентів до різних форм науково-дослідницької діяльності; 
всебічне сприяння розвитку студентського самоврядування, як основи набуття майбутніми 
фахівцями соціального досвіду, зростання лідерського потенціалу та готовності до соціально-
значущих ініціатив.

Необхідно відмітити при цьому особливу роль наявності належного рівня фаховості 
науково-педагогічних працівників та високий ступінь управлінської культури керівництва 
навчального закладу.

Проблема формування лідерських якостей майбутніх фахівців у ВНЗ є соціально важли-
вою та потребує подальшого вивчення на теоретичному та практичному рівнях.
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