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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У 
СТУДЕНТІВ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

Важливим підґрунтям у підготовці майбутнього фахівця 
галузі знань 22 Охорона здоров’я є формування лідерських 
якостей у здобувачів освіти, на які варто звернути увагу із 
перших занять своєї дисципліни, я б наголосила: саме тоді, 
коли викладач презентує Силабус. Чи спрацює уже тоді 
зацікавленість предметом, чи з’явиться їхня мотивація й 
упевненість відносно мети чи завдань вивчення дисципліни? 
Що ми отримаємо? Що з’ясуємо? Чи чекатимемо на 
співпрацю впевненого у собі й вмотивованого студента? І чи 
повірить він у свої здібності у досягненні мети чи розв’язанні 
певних проблем? А з’ясуємо те (з досвіду роботи зі 
студентами-першокурсниками), наскільки зацікавлений і 
натхнений буде студент відносно конкретного творчого 
співробітництва з викладачем. І якщо його мотивація й 
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упевненість високі, і він задасть обов’язково питання, 
студента можна вважати зацікавленим.  

Мова йде не просто про одержання інформації про 
кількість годин на вивчення дисципліни, а фактично про 
навчання на основі цієї інформації та її застосування у нових 
ситуаціях, тобто політику дисципліни. 

З досвіду роботи: у міру того, як здобувач освіти, 
майбутній фахівець, переходить від вивчення однієї 
дисципліни або навіть всього циклу (від загальної підготовки 
до циклу професійної), стиль лідерства може змінюватися.  

Перш ніж зацікавити студентів вивченням дисципліни, 
варто встановлювати з ними довірливі стосунки, навчити 
керувати їх собою, знати, що вони можуть, які навички 
необхідні їм для досягнення успіху. Адже знання себе дає 
розуміння своєї перспективи розвитку як для викладача, так і 
для здобувача освіти.  

Тільки тоді, коли майбутній фахівець, набуде досвіду 
формування лідерських навичок з управління собою, він буде 
активним на кожному занятті, а особливо тоді, коли 
демонструватиме свій творчий потенціал у створенні 
презентацій, участі у проєктній діяльності, у динамічних 
парах тощо. А це, на нашу думку, теж закладає основу для 
формування лідерських якостей у здобувача фахової 
передвищої освіти та сприяє виробленню вмінь бути лідером у 
вирішенні певних завдань та керування цим процесом. 

Наступним кроком, коли визначили зацікавлених 
предметом студентів, надаєте можливість їм презентувати 
творчий проєкт із визначенням мети проєкту та відведеного 
часу на підготовку та день його презентації. А вже наступний 
проєкт студент-лідер (умовно так його назвемо) готує із двома 
студентами, яких він обирає сам за погодженням учасників. 
Це вже перші активні дії викладача на шляху формування 
лідерських навичок у майбутніх фахівців щодо їх управління 
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колективом. Зрозуміло, що управління командою завжди 
складніше, ніж керівництво певною проєктною діяльністю, а 
це у свою чергу вимагає від керівника-студента проєкту та 
його учасників довіри до один одного і їхніх спільних дій у 
підготовці певних розділів проекту чи презентації власних 
напрацювань. Саме у цій частині, коли створюються розділи 
проєкту, створюється банк накопичення нових знань із різних 
джерел, що вимагає від керівника проєкту систематизації 
представлених матеріалів, створення умов до діалогу, 
запитань і дискусій. Спрацьовує також ситуація успіху як ідея 
«завтрашньої радості», за визначенням А. С. Макаренка, як 
«школа радості» – прийом, який у своїй школі утілював В. О. 
Сухомлинський. Адже з педагогічної точки зору ситуація 
успіху – це цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за 
яких створюється можливість досягти значних результатів у 
діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в 
цілому. І це є також надійне підґрунтя до виховання 
лідерських якостей. 

Ще важливо врахувати на початку цього 
співробітництва, якщо інформації надто багато і її важко 
систематизувати, студенти швидко втрачають інтерес до цього 
виду діяльності. Тому саме тут на допомогу приходить 
викладач у ролі тьютора, який навчає студентів не тільки 
передавати набуті знання, а презентувати їх, що життєво 
важливо для досягнення спільного успіху.  

Щоб опанувати під час цього виду діяльності новими 
вміннями, пов’язаними з формуванням лідерських навичок 
(зокрема, навичок планування, прийняття рішень, вирішення 
можливих конфліктів, навичок суто професійної компетентності), 
майбутнім фахівцям у закладі фахової передвищої освіти 
потрібна система цілеспрямованого навчання лідерству. 

Варто звернути увагу на те, що основним у соціалізації 
кожної особистості є колектив, у якому вона перебуває. 
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Навчання у закладі фахової передвищої освіти триває 2-4 
роки. Упродовж спілкування одні студенти виявлять свої 
найкращі якості, тоді ж як інші – не хочуть виділятися серед 
одногрупників. Тому викладач формуватиме із групи 
студентів команду, що буде працювати над досягненням 
спільної мети та в якій кожний учасник буде відчувати свою 
значущість та унікальність, відчувати лідером для самого 
себе. При цьому ми виконуватимемо три основні обов’язки: 
розвиватимемо потенціал студентів, підтримуватимемо 
моральний дух і вселятимемо самоповагу і впевненість у собі. 

Основною перепоною у формуванні лідерських якостей 
є те, що студенти. асоціюють лідера з тією людиною, яка 
краще одягається, виглядає, часто жартує тощо. Тому 
необхідно пояснити значення слова «лідер», і краще за все це 
робити за допомогою прикладів видатних діячів культури, 
мистецтва, політики, або ж за допомогою сучасних 
мультфільмів.  

Особливо студентам подобається перегляд відеороликів. 
Тому під час проведення практичних занять із дисципліни 
«Іноземна мова» використовуємо перегляд мультфільмів або 
фільмів. Наприклад, під час вивчення теми «Опис рис 
характеру особистості» пропонуємо студентам переглянути 
уривки з фільму «The call of the wild» («Поклик пращурів»). 
На нашу думку, це приклад героя, який володіє лідерськими 
якостями. На початку заняття пропонуємо студентам на 
окремих аркушах записати (на їх погляд) позитивні та 
негативні якості особистості та які якості мають бути у 
справжнього лідера. Таким чином викладач одночасно 
проводить словникову роботу зі студентами та досягає 
поставленої мети.  

Після перегляду відеороликів студентам пропонуємо 
дати відповіді на запитання, який уривок сподобався 
найбільше і чому, які лідерські якості є у головного героя, і які 
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вони б хотіли виховати у себе. У цій ситуації застосуємо 
ігрові технології. Наприклад, гра «Передай м’яч». У першу 
команду входять ті студенти, у руках яких опинився м’яч 
після зупинки музики, всі інші – учасники другої команди. 
Лідера (капітана) команди теж обираємо за допомогою гри. На 
одному аркушеві пишемо цифру, всі інші – чисті. Лідером 
буде той студент, який обере аркуш із написом.  

Студенти на практичному занятті працюють на кінцевий 
результат, але презентує роботу капітан, якого обрали лідером 
за згодою членів команди. Таким чином, викладач зможе 
оцінити роботу команди, розумові та організаторські здібності 
лідера, зацікавленість у досягненні групової мети кожного 
члена команди. 

Наразі суспільство потребує лідерів, які здатні об'єднати 
навколо себе людей для досягнення спільної мети.  

Отже, завданням закладу фахової перед вищої освіти є 
не лише надати здобувачам професійні знання, уміння й 
навички, а й сформувати у них певні лідерські якості, щоб 
вони могли успішно реалізувати свій творчий потенціал у 
практичній діяльності.  
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http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-19/3568/nmo-144-1.pdf. 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-19/3568/nmo-144-1.pdf
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