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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЗВО ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У 

СТУДЕНТА 

 

Ключовим завданням закладів вищої освіти є формування 

конкурентоспроможної особистості з лідерською особистісною та професійною 

позицією, виховання у неї прагнення до інтелектуального і творчого 

саморозвитку, самовизначення і самоактуалізації. 

Сьогодні значний інтерес викликають питання ефективності педагогічного 

керівництва, підтримки і супроводу студентського лідерства. П. Бабочкін [1],  

О. Савельєва [4], С. Сисоєва [6]. К. Демчук [2], А. Зоріна [3], І. Савицька [5] 

працюють над створенням різноманітних методик і програм по формуванню і 

розвитку лідерських якостей у студентів. Водночас недостатньо дослідницької 

уваги приділяється особистості викладача як одному з ключових суб’єктів 

процесу формування відповідальної, творчої, активної та ініціативної 

особистості студента. 

Викладач закладу вищої освіти визначає мету і мотивує студентів на її 

досягнення, планує роботу, організовує і управляє навчальною діяльністю 

студентів,  контролює і коригує спільні дії, стимулює кожного члена групи на 

досягнення успіху. 

Процес формування лідерських якостей студентів в системі вищої освіти 

має будуватися як система педагогічних ситуацій, націлених на розвиток у них 

здатності самостійно засвоювати новий досвід, аналізувати власну діяльність, 

приймати рішення, наближені до реальної професійної діяльності. У структуру 

педагогічної ситуації вводиться спеціально організована рефлексивна 

діяльність, в результаті якої відбувається зміна провідних цінностей і стратегій 

професійної поведінки студентів. Організація подібних ситуацій вимагає від 

педагога володіти теоретичними знаннями і практичними зразками ефективної 

професійної поведінки, рефлексією, особистісно-професійною готовністю до 

активної взаємодії, освоювати ролі експерта, «тренера», консультанта. 

В процесі освітньої діяльності викладач закладу вищої освіти виконує ряд   

гносеологічну,  проектувальну, організаційну, комунікативну, виховну і 

функцію конструювання.  

Особистісно-орієнтований підхід до організації взаємодії «студент – 

викладач», «студентська група – викладач» включає комплекс педагогічних 

технологій, які сприяють досягненню поставленої мети — формування 

лідерських якостей у студентів вищих закладів освіти: 

 організацію спеціального навчання з включенням студентів у спільну з 

викладачами творчу діяльність; 
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 встановлення особистісно-орієнтованої взаємодії в діаді «студент – 

викладач», «студентська група – викладач», заснованої на повазі до 

особистості кожного члена групи і прийнятті його інтересів, поглядів і 

цінностей; 

 реалізацію професорсько-викладацьким складом педагогічної підтримки 

лідерських проявів студентів. 

З позиції студента особистісно-орієнтована взаємодія розглядається як 

планування і управління цілеспрямованою організаторською діяльністю в 

загальному контексті його життєдіяльності – формування інтересів, життєвих 

планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу участі в організаторській 

діяльності, спрямованої на розвиток його творчого потенціалу і формування 

необхідних майбутньому лідеру організаторських умінь і навичок. Названий 

підхід передбачає переорієнтацію процесу взаємодії викладача та студента на 

співпрацю, на діалог між рівними партнерами, в процесі якого студент має 

право на самостійну постановку і розв’язання завдань. 

Принципами особистістно-орієнтованого підходу у взаємодії викладача 

закладу вищої освіти і студентів є принципи самоактуалізації, індивідуальності, 

суб'єктивності, свободи вибору, творчості і успіху, довіри і підтримки.  

Дотримання цих вимог сприяє розвитку адекватної самооцінки студентів, 

створенню атмосфери доброзичливості і поваги, без якої неможливо здійснення 

спільної діяльності, здійснення процесу формування і розвитку лідерських 

якостей студентів на добровільній основі. Всі групові та індивідуальні зустрічі 

передбачають особливий рівень довіри  між викладачем і студентами як 

партнерами по спілкуванню, його динамічний характер. Це виражається в 

демонстрації відкритості, взаєморозуміння і поваги. 

Викладач закладу вищої освіти виконує роль партнера,  помічника і 

порадника у процесі  формування лідерських якостей студентів на базі 

особистісно-орієнтованого підходу. Важливо навчати студентів орієнтуватися 

на особистість кожної людини, приймати її інтереси і вподобання.  
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