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Українське суспільство нині переживає часи кардинальних змін у 
галузі вищої освіти, які зумовлюють суттєві зміни у підготовці 
майбутнього фахівця. Тому, головним завданням вищої освіти стало 
створення сприятливих умов для творчого розвитку особистості та її 
самореалізації у подальшому майбутньому. Один із шляхів виконання 
цього завдання є становлення особистості – лідера у контексті формування 
професійної компетентності майбутнього фахівця. 

У сучасній українській освітній галузі відбуваються пошуки нових 
форм і методів діяльності, які допомогли б краще розкрити потенціал 
дитини, виховати з неї справжнього лідера. Завдання, щодо формування 
лідерських якостей дітей та молоді є надзвичайно важливим, адже вони є 
майбутнім нації. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови, лідер – 

це той, хто стоїть на чолі певної організації, керівник, провідник, ватажок, 
поводир; особа або група осіб, що йде першою у якому-небудь змаганні, 
передовик, ведучий [2]. 

Демократичний лідер володіє такими якостями: комунікабельність; 
вміння ладити з людьми; адаптивність/гнучкість; емпатія; людяність; 
чуйність; моральність; наявність цінностей; вміння мотивувати, надихати; 
розуміння підлеглих та їхніх потреб; вміння розвивати персонал 
(підлеглих); вміння заспокоїти, розрадити, підбадьорити; толерантність, 
повага та рівне ставлення до людей різного віку, статі, рівня освіти тощо. 

До базових принципів професійної підготовки лідерів належать такі: 
1. Кожний керівник має бути лідером; 
2. Формування лідерів має здійснюватися у просторі традицій, 

культури та стратегії компанії; 
3. Процес формування лідерів має бути прогнозованим і базуватися 

на визначеній моделі компетенцій лідера (у складі професійних 
знань та умінь, а також ділових і особистих якостей); 

4. Процес формування має бути керованим та інтенсивним у часі, 
різнорідним щодо методів підготовки [1]. 

Поза увагою дослідників залишаються характеристики, які 
забезпечують якість взаємодії керівника і підлеглого, але саме вони 
дозволяють керівнику стати лідером. Важливість цих якостей визначається 
тим, що посада формально дає керівникові необхідні передумови бути 
лідером колективу, але автоматично його таким не робить. Для цього він 
має докласти значних зусиль та розвивати у собі здатність до розуміння 
партнера по спілкуванню, тобто соціальну перцепцію. Соціальна перцепція 
проявляється в умінні сприймати людей, адекватно оцінювати, 
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співпереживати та розуміти їх. На цій основі будується ефективна 
взаємодія з людьми, обмін інформацією, відповідна соціальним нормам 
поведінка, розвиваються організаторські та комунікативні якості 
особистості. 

Технологія розвитку здатності лідера до ефективної взаємодії має 
включати такі етапи: по-перше, одержання нової інформації про себе й 
особливості своєї взаємодії з іншими людьми, по-друге, переосмислення 
уявлень про себе та свою поведінку, по-третє, вибудовування нових  
форм поведінки і регулювання міжособистісної взаємодії, по-четверте, 
закріплення позитивного досвіду в умовних ситуаціях управлінської 
взаємодії. 

Досить актуальними на сьогодні є рекомендації для навчання 
дорослих, використовувати активні технології – тренінги. 

Тренінг серед інших психологічних методів дозволяє реалізувати 
необхідні психологічні умови розвитку професійної та особистісної 
самосвідомості людей і актуалізації їх ресурсів, змінити їх поведінку і 
ставлення до світу й інших людей. 

Використання тренінгових технологій дозволить лідерам: 
 отримати уявлення про сутність ефективної взаємодії, різноманітних 

стратегій і технологій взаємодії тощо; 
 сформувати особистісне ставлення до стратегій поведінки, а 

також обрати саме ті, які більше підходять саме йому; 
 відпрацювати конкретні техніки, необхідні для соціальної 

взаємодії в різноманітних обставинах, випробувати різні стратегії 
поведінки і, нарешті, найголовніше – прожити різні ситуації 
взаємодії з іншими учасниками в «живому просторі» тренінгу. 

Отже, можемо зробити висновок, що лідер має удосконалювати свої 
навички протягом всього свого життя, адже це є набуті навички. Досить 
малий відсоток лідерських здібностей є вродженими інстинктами, тому 
потрібно розвиватись, аби досягнути успіху в житті та бути досвідченим 
керівником. 
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