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вирішення навчальних завдань і сприяють розвитку особистісних якостей здобувачів освіти [2]. Інтерактивні ме-
тоди виконують низку важливих завдань, а саме: а) створюють комфортну для здобувачів освіти атмосферу на-
вчання; б) стимулюють позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; в) акти-
візують комунікативну діяльність та взаємодію з іншими учасниками навчального процесу; г) моделюють ситуації 
пов’язані з фахово-спрямованою    комунікацією; д) формують розуміння того, що вивчення іноземної мови спри-
яє самореалізації, всебічному розвитку особистості здобувача та його професійному зростанню; е) спонукають до 
самостійної  та творчої роботи в процесі навчання іноземним мовам.  

На думку І. М. Свириденко, залежно від способів стимулювання і мотивації, методи навчання, які використо-
вуються у процесі інтерактивного навчання іноземних мов, можна поділити на ситуативно-тематичні, дискусійні та 
дослідницькі [4]. Серед найбільш поширених та ефективних інтерактивних методів, які використовуються в на-
вчанні іноземним мовам за професійним спрямування, можна  назвати такі: 1) групова робота, яка демонструє ті-
сну взаємодію учасників навчального процесу, де вони виступають організаторами та учасниками; 2) метод проє-
ктів – самостійне здійснення дослідницької діяльності з подальшим представленням та обговоренням результа-
тів; 3) мозковий штурм – вирішення поставленої задачі шляхом групового обговорення та спільне знаходження 
шляхів вирішення; 4) кейс-метод – використання конкретних випадків для спільного аналізу, обговорення або ви-
роблення самостійних чи групових рішень; 5) ділові (стимуляційні / рольові) ігри – формування моделей  профе-
сійної комунікативної поведінки відповідно до певної ситуації.  

Слід зауважити, що вибір  інтерактивних методів для проведення заняття залежить від індивідуального стилю 
викладача, теми та мети заняття.  

Отже, застосування методів інтерактивного навчання допомагає охопити значно більший обсяг навчального 
матеріалу, сприяє розвитку професійних та особистісних якостей здобувачів освіти, а саме: спонукає до активно-
сті в професійній комунікації; формує критичне мислення, здатність до аналізу й синтезу; допомагає формулюва-
ти й  аргументувати власну точку зору; навчає співпраці та взаємодії в колективі, а також відповідальності за са-
мостійно прийняте рішення; стимулює до наукової та творчої діяльності; позитивно мотивує у напрямі професій-
ного зростання, самореалізації та цілісного розвитку як особистості. З іншого боку, ці методи спонукають і викла-
дача до постійного самовдосконалення, поліпшення свого професійного рівня, пошуку нових методів навчання та 
творчого підходу до навчання своєї дисципліни.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

Куценко Н.П., Прокопенко В.В. 
Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету 

Охарактеризовано основні підходи до поняття лідерства, визначено структурні компоненти лідерської ком-
петентності та способи її формування в здобувачів освіти під час освітнього процесу. 
Ключові слова: лідер, лідерство, лідерська компетентність, колектив, заклад вищої освіти, здобувач освіти.  
The article reveals the main approaches to the concept of leadership, identifies the structural components of leadership 
competence and ways to form it in students during the educational process. 
Key words: leader, leadership, leadership competence, team, institution of higher education, applicant. 

Постановка проблеми. ХХІ століття стало часом реформ, спрямованих на зміни в системі освіти відповідно 
до сучасних і майбутніх потреб суспільства. Тому не дивно, що одним із важливих компонентів громадсько-
активного закладу вищої освіти стало формування лідерської компетентності.  

Сучасний заклад освіти має надати здобувачам освіти не лише певні знання, уміння й навички, а й виховати 
соціально адаптовану і громадсько-активну особистість, яка після його закінчення буде успішною в житті. Саме 
тому найактуальнішою вимогою часу стало формування лідерських якостей, які мають слугувати прикладом для 
інших молодих громадян України.  

У цьому контексті від педагогічних працівників на заняттях із гуманітарних дисциплін очікується створення 
сприятливих умов для компетентнісного навчання, добираючи сучасні технології, методи і прийоми, необхідні для 
стимулювання, мотивації, надихання учасників освітнього процесу на успішні кроки в розвитку громади. Діяльність 
саме в цьому напрямі сприяє виробленню в здобувачів медичної освіти компетентності, необхідної для повноцінного 
життя в демократичному суспільстві та є дієвим механізмом формування лідерських якостей особистості. 
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Мета дослідження полягає у виокремленні основних підходів до поняття лідерства, визначенні структурних 
компонентів лідерської компетентності та способів її формування в здобувачів освіти під час освітнього процесу. 

Виклад матеріалу. Беручи до уваги ту надзвичайну роль, яку відігравали лідери в житті суспільства, дослід-
ники здавна поставили на порядок денний питання, пов’язані із сутністю лідерства, його природою, причинами й 
силами, які визначають шлях кожного індивіда до лідерських вершин, та власне, чим лідери відрізняються між со-
бою і чи можна взагалі навчитися лідерству? Спроби дати відповіді на ці запитання можна знайти в найдавніших 
трактатах, релігійних ученнях, філософських працях стародавніх мислителів усіх народів світу, дослідженнях до-
би Відродження і видатних просвітителів XVIII-XIX століття. Зрештою, у ХХ, а згодом і у ХХІ столітті вона стала 
предметом численних наукових публікацій. 

Серед вітчизняних науковців, які займаються проблемами формування лідерської компетентності здобувачів 
освіти в освітньому середовищі, – О.С. Пономарьов, О.Г. Романовський, В.Є. Михайличенко, С.В. Походенко, О.В. 
Хмизова, Н.В. Мараховська. На особливу увагу заслуговують праці полтавської дослідниці, доктора педагогічних 
наук С.В. Нестулі. У своїй монографії, присвяченій дидактичним засадам формування лідерської компетентності в 
майбутніх бакалаврів, вчена здійснила теоретичне узагальнення й на основі експерименту запропонувала власне 
розв’язання принципово нової наукової проблеми – формування лідерської компетентності майбутніх випускників 
у освітньому середовищі університету [2].  

Загалом лідерство не має конкретної визначеності для різних ситуацій навіть одного характеру – господарсь-
кого, військового або політичного. Можливо, цим пояснюється багатоаспектність самого лідерства, наявність 
різних підходів до його аналізу. 

Термін «лідер» означає «той, хто веде за собою», «йде попереду», «показує шлях». Його можна представити 
в кількох ракурсах. Лідер – це:  

– член групи, за яким вона визнає право приймати рішення в значущих для неї ситуаціях;  
– індивід, який має мету, здатний виконувати центральну роль у організації спільної діяльності й регулюванні 

взаємостосунків у групі;  
– авторитетна особа, яка вміє впливати на людей, сміливо бере на себе відповідальність і вірить в успіх;  
– людина, яка навчилася управляти собою, контролювати свої думки, слова, емоції та вчинки й передавати їх 

іншим для наслідування [1, c.9].  
Лідерство розглядають у трьох важливих аспектах:  
1. Лідерство – це різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху вниз, а також те, що її носієм 

виступає не більшість, а одна людина або група осіб.  
2. Лідерство – це управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана з прийняттям рішень, це керівна посада.  
3. Лідерство – це мистецтво, вінець управлінської діяльності, здатність впливати і на окрему людину, і на різні 

групи людей із метою спрямування діяльності заради досягнення мети [1, c.18]. 
У групах людей розрізняють відповідно «формальне» і «неформальне» лідерство.  
Формальне лідерство – це процес впливу на людей із позиції займаної посади, пов'язаний зі встановленням 

правил і має на увазі функціональні стосунки.  
Неформальне лідерство – процес впливу на людей за допомогою своїх здібностей, уміння чи інших ресурсів і 

виникає на основі особистих взаємин учасників [1, c.13]. 
Дослідники проблем керівництва й лідерства в трудових, зокрема освітніх колективах, наголошують на особ-

ливому значенні лідера для групи й розкривають основні його функції, які властиві для формального і нефор-
мального лідера й зумовлені особливостями цієї групи: 

1. Лідер є політиком. Це важлива функція, де лідер визначає лінію поведінки групи учнів чи студентів, групові 
цілі, методи їх досягнення. 

2. Лідер є адміністратором. Найбільш очевидною для лідера є роль верховного координатора діяльності гру-
пи. Незалежно від того, чи сам він розробляє основні напрями діяльності групи, чи вони пропонуються йому згори, 
у коло його відповідальності незмінно входить функція спостереження за виконанням. 

3. Лідер є стратегом. Лідер часто виконує обов'язки розробника методів і засобів, за допомогою яких студент-
ський колектив досягає цілей. Ця функція може включати й визначення безпосередніх кроків, і розробку довгост-
рокових планів діяльності. 

4. Лідер є експертом. Лідер часто є тією особою, до якої звертаються як до джерела достовірної інформації 
або кваліфікованого фахівця. 

5. Лідер є представником. Лідер – офіційна особа групи, яка виступає в зовнішньому середовищі від імені ко-
лективу. 

6. Лідер є розподільником. Тут лідер виступає як третейський суддя і миротворець. Особливо важливою об-
ставиною регулювання групових відносин є система заохочень і покарань, яку лідер застосовує для контролю й 
корегування діяльності учасників групи. 

7. Лідер є регулятором. Лідер виконує функцію регулювання міжособистісних ділових, офіційних стосунків усе-
редині групи в процесі учіння і здійснює свій вплив через комунікативну мережу, яка може мати різний вигляд. 

8. Лідер є прикладом. Лідер у більшості випадків служить джерелом цінностей і норм, що становлять груповий 
світогляд [1, c.14-17]. 

Перш ніж розкрити основний зміст підходів до тлумачення структурних компонентів лідерської компетентності, 
на нашу думку, варто зупинитися на визначенні самого терміну «компетентність». Більшість дослідників цього пи-
тання, зокрема О.Г. Романовський, В.Є. Михайличенко, Л.М. Грень, А.Є. Книш та інші, розуміють під нею специфі-
чну здатність, необхідну для ефективного виконання конкретної дії в певній предметній сфері, яка включає знан-
ня, особливого роду предметні навички, способи мислення, відповідальність за свої дії. В основі ж компетентності 
лежить глибока особиста зацікавленість особи в здійснюваній нею ціннісно орієнтованій діяльності [4, c. 8]. 

Нестуля С.В. визначає «лідерську компетентність» суб’єкта учіння в освітньому процесі як здатність реалізо-
вувати цілі, завдання, функції та відповідно технології лідерського управління, набувати професійного досвіду й 
досвіду лідера як певних соціальних стосунків між членами групи [3, c.65]. 
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Дослідниця виокремлює і структурні компоненти лідерської компетентності в освітньому процесі: когнітивний, 
інтегративно-діяльнісний і особистісний. 

Когнітивний компонент становить систему знань, якими має оволодіти здобувач освіти для того, щоб стати лі-
дером у своєму колективі. Він містить у собі знання сучасних теорій лідерства, його психологічних властивостей, 
теоретичних основ ефективного лідерства, технологій управління командою, сутності конфліктів та шляхи їх 
розв’язання, риси основних типів лідерства та інші аспекти. 

Інтегративно-діяльнісний компонент – це в першу чергу система організаційно-комунікативних умінь, які до-
зволяють здобувачу освіти інтегрувати роботу колективу як однієї команди. До нього входять такі вміння: виявля-
ти потенціал лідера й розвивати його; виокремлювати провідні особистісні якості лідера; відкритість до сприйнят-
тя нових ідей і перспектив їх втілення; практично втілювати принципи служіння людям, ініціативності й відповіда-
льності; мати на озброєнні дієві методи виходу з екстремальних ситуацій тощо. Фактично цей компонент засвід-
чує готовність майбутніх медичних працівників використовувати свої знання на практиці, спираючись на власний 
досвід. 

Особистісний компонент уособлює собою всі ті лідерські якості особистості, необхідні для ефективного управ-
ління й організації студентського колективу. Він реалізується в першу чергу через інтелектуальні здібності лідера 
(розум, розсудливість, оригінальність, освіченість, інтуїція, сила тощо), риси характеру людини (амбіційність, тво-
рчість, пильність, ініціативність, самовпевненість, комунікабельність тощо) і специфічні риси лідера (закоханість у 
справу, харизма, самовдосконалення, впливовість тощо) [7, c.66-67]. 

Отже, саме ці компоненти дають можливість здобувачам освіти під час освітнього процесу реалізувати на 
практиці цілі, завдання, функції, а також технології лідерського керівництва колективом. Крім того, завдяки їм 
майбутні медичні працівники набувають необхідного професійного й лідерського досвіду через соціальні контакти 
всередині власної групи, іншими словами – вчаться бути лідерами. 

Узагальнення результатів досліджуваної теми дає можливість зробити відповідні висновки. 
1. Лідерство – це багатоаспектне соціальне явище, яке має місце в усіх без винятку сферах життя суспільства. 

Проаналізувавши велику кількість підходів до визначення поняття лідерства, ми дійшли тієї думки, що виявляти 
лідерські здібності – це в першу чергу означає бути здатним впливати на соціум, застосовуючи той чи інший тип 
поведінки, залучаючи його для досягнення власних цілей, чи створення принципово нових ситуаційних умов, тоб-
то до певних змін. 

2. Лідерську компетентність у освітньому процесі закладу освіти варто розуміти як здатність здобувачів освіти 
до реалізації цілей, завдань, функцій і технологій лідерського управління колективом, що дають їм можливість 
набути відповідного професійного досвіду лідерства в процесі колективних соціальних стосунків. 

3. До основних структурних компонентів лідерської компетентності, які формуються під час освітнього проце-
су, належать: когнітивний (обсяг знань, які має отримати здобувач освіти у процесі навчання, щоб стати лідером), 
інтегративно-діяльнісний (комплекс умінь організаційно-комунікативного характеру, які дають можливість спряму-
вати діяльність окремих людей у спільному напрямі як однієї команди) і особистісний (становить комплекс вро-
джених і сформованих рис характеру особистості, а також її інтелектуальних здібностей, необхідних для успішних 
керівників і управлінців). 
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Якість підготовки фахівця в сучасних умовах визначається не тільки рівнем його знань, а й професійними 
вміннями. Це створює передумови для опанування майбутньої професії, стимулює розвиток особистості, посту-
пове професійне становлення. Якісна підготовка фахівців для фармацевтичної галузі забезпечується оптималь-
ною організацією освітнього процесу, змістом навчання. 
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