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УЯВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРО ПОКАЗНИКИ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА
Анотація. В статті розглянуто поняття «лідерська компетентність» в
контексті діяльності викладача закладу вищої освіти як особистісне утворення, що
забезпечує професійну успішність та прагнення до саморозвитку. На основі
теоретичного аналізу продемонстровано, що основними структурними компонентами
лідерської компетентності є лідерські якості, знання, уміння та цінності. Визначено, що
базовим структурним елементом лідерської компетентності є лідерські якості, які
забезпечують спрямованість особистості на подальший саморозвиток лідерських знань
та умінь. Висвітлено результати дослідження за участі викладачів закладів вищої освіти
та магістрантів (майбутніх викладачів з педагогіки вищої школи), що присвячене
вивченню уявлень респондентів про показники лідерської компетентності. Якісний аналіз
проведеного дослідження вказує на те, що майбутні викладачі вищої школи мають
досить стереотипні уявлення про лідерську компетентність, при цьому вони не
враховують велику кількість її значущих показників.
Ключові слова: лідер, лідерська компетентність, показники лідерської
компетентності, викладач вищої школи, магістрант, професійний розвиток.
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PERCEPTIONS OF THE PARTICIPANTS OF THE EDUCATION PROCESS OF
HIGHER EDUCATION INSTITUTION ABOUT LEADERSHIP COMPETENCE
INDICATORS OF THE FUTURE LECTURER
Abstract. The article deals with the notion of "leadership competence" in the context of
the activity of a lecturer of a higher education institution as a personal formation, which ensures
professional success and the desire for self-development. Based on theoretical analysis, it has
been demonstrated that the main structural components of leadership competence are leadership
qualities, knowledge, skills and values. It is determined that the basic structural element of
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leadership competence are leadership qualities that ensure the orientation of the individual to
further self-development of leadership knowledge and skills. The results of the research with the
participation of lecturers of higher education institutions and undergraduates (future lecturers of
higher education) are devoted to the study of respondents' perceptions of indicators of leadership
competence. The qualitative analysis of the conducted research indicates that the future teachers
of higher education have rather stereotypical ideas about leadership competence, at the same
time they do not take into account a large number of its significant indicators.
Key words: leader, leader competence, lecturer of higher education institution, indicators
of leadership competence, undergraduate students, professional development.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЛИДЕРСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «лидерская компетентность» в
контексте деятельности преподавателя учреждения высшего образования как
личностное образование, обеспечивающее профессиональную успешность и стремление к
саморазвитию. На основе теоретического анализа показано, что основными
структурными компонентами лидерской компетентности являются лидерские качества,
знания, умения и ценности. Определено, что базовым структурным элементом лидерской
компетентности являются лидерские качества, которые обеспечивают направленность
личности на дальнейшее саморазвитие лидерских знаний и умений. В статье освещены
результаты исследования с участием преподавателей высших учебных заведений и
магистрантов (будущих преподавателей по педагогике высшей школы), которое было
посвящено изучению представлений респондентов о показателях лидерской
компетентности. Качественный анализ результатов исследования указывает на то, что
будущие преподаватели высшей школы имеют достаточно стереотипные представления
о лидерской компетентность и не учитывают большое количество ее значимых
показателей.
Ключевые слова: лидер, лидерская компетентность, преподаватель высшей
школы, показатели лидерской компетентности, магистранты, профессиональное
развитие.
Mykola Liutyi
An extended abstract of a paper on the subject:
“Perceptions of the participants of the education process of higher education institution
about leadership competence indicators of the future lecturer”
Problem setting. The Laws of Ukraine
"On higher education" (2014) state that
participants in the educational process have
the right to academic freedom, which implies
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"the independence of participants in the
educational process during the conduct of
pedagogical, scientific and / or innovation
activity ". It is academic freedom that
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guarantees the continuous development of a knowledge, skills and personal qualities of a
lecturer on an individual trajectory, which person, supported by successful experience of
allows him to take into account his interests, their use and ensure the high efficiency of
knowledge, skills, existing competencies and professional human activity and readiness for
provides a continuous movement towards constant self-development.
professional self-development in the scientific
In recent foreign studies, the emphasis
and pedagogical field. At the same time, the is on the study of skills and behavioral
institutional autonomy of universities, manifestations of leadership as indicators of
enshrined in the aforementioned laws, established leadership competence. In
according to several researchers, may act as a domestic studies, the prevailing view is that
limiting factor for the realization of academic leadership competence is a complex
freedoms of lecturers, substantially reducing formation, which includes personality traits,
the possibilities of professional self- knowledge and skills, and behavioral patterns.
realization. In such a light, academic freedoms
Paper objective is to provide
become inadequate, and the right that a theoretical substantiation and empirical
lecturer has to fight in the face of verification of the structure and indicators of
administrative barriers.
leadership competence of the future lecturer of
In order to realize academic freedoms higher education institution.
in a modern university, a high school lecturer
Main
material
exposition.
A
should have a formed leadership competence questionnaire was developed for interviewing
that will manifest itself at all levels from respondents, in which the participants of the
personality traits to prevailing knowledge, study needed to assess the significance of
skills and leadership behaviors. And this different indicators of leadership competence,
competence should be formed even while which were grouped into four blocks in
studying in the magistracy.
accordance with the abovementioned structure
Recent research and publications of leadership competence. The study used a
analysis. Today, in the scientific literature, 10-point scale.
several directions can be found in defining the
The first block contained the
notion of "competence". Domestic scientists psychological qualities of the leader. This list
see in the concept of "competence": 1) the includes: intelligence, extraversion, selfpersonality trait, which determines its ability consciousness, emotional stability, openness,
to implement certain aspects of professional motivation, social intelligence, reflectivity,
activity (M. Golovan); 2) the direction and emotional intelligence. The second unit
ability of a specialist to fully realize the included leadership skills: the ability to solve
potential in the process of professional activity problems, interact with others, plan, perform
(Yu. Tatur); 3) the ability of a specialist to social assessment, behavioral flexibility,
realize existing knowledge, skills and abilities, motivation. The third block included the
as well as a constant search for ways of self- knowledge of the leader: knowledge of
development and self-improvement (I. Agapov, theories of leadership, leadership styles and
S. Shishov); 4) experience-based system of opportunities for their application in different
knowledge, skills, professional and personal situations, team management technologies,
qualities and professional norms and models rules and laws of management, conflict
of
specialist's
behavior
(T.
Hura). resolution, emotional management techniques.
Summarizing these definitions we can state The fourth unit contained the values of the
that competence is an organized system of leader and included a list of values: respect
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for others, service to others, honesty, justice, community in the activities of the leader.
community.
Obviously,
without
understanding
the
All proposed indicators of leadership importance of these indicators of leadership
skills of a high school lecturer were highly competence, future lecturers of higher
praised by respondents belonging to a group education will not seek their development,
of lecturers. For any of the indicators, their which will impede the manifestation of their
score was not lower than 7.5 points, which leadership potential in professional activities.
indicates the correctness of the determined
The conducted theoretical analysis
indicators in the structure of leadership points to the lack of comprehensive empirical
competence. The analysis of the results research on the leadership competence of high
showed that the future lecturers are school teachers, therefore, we believe that the
characterized by somewhat distorted ideas most significant areas of further research on a
about the importance of many indicators of specific topic are: 1) an empirical study of the
leadership competence in the activities of the level of development of leadership competence
leading lecturer.
of high school teachers; 2) an empirical study
Conclusions of the research. The study of the formation of leadership competences of
of ideas about the importance of leadership future teachers of higher education; 3)
competency indicators has shown that future empirical verification of the theoretical model
lecturers underestimate the importance of of leadership competence of a teacher of
reflexivity,
self-awareness,
motivation, higher
education
using
methods
of
planning, social assessment, theoretical multidimensional mathematical statistics.
knowledge and values of service and
Постановка
проблеми
у
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними
завданнями. В Законі України «Про вищу
освіту» (2014р.) визначено, що учасники
освітнього процесу мають право на
академічну свободу, що передбачає
«самостійність і незалежність учасників
освітнього процесу під час провадження
педагогічної,
науково-педагогічної,
наукової та/або інноваційної діяльності»
(стаття 1) [6]. Саме академічна свобода є
запорукою
неперервного
розвитку
викладача за індивідуальною траєкторією,
що дозволяє враховувати його інтереси,
знання, вміння, наявні компетентності та
забезпечує
неперервний
рух
до
професійного саморозвитку в науковій та
науково-педагогічній сфері. Разом з тим,
інституційна автономія університетів, що
закріплена згаданими вище законами, на
думку ряду дослідників (Н. Давидової,
88

Н. Маслової, О. Линовицької), може
виступати обмежувальним фактором для
реалізації академічних свобод викладачів,
суттєво звужуючи можливості професійної
самореалізації. Тому академічні свободи
стають не даністю, а тим правом, яке
викладач вищої школи має виборювати,
зіштовхуючись
із
адміністративними
перепонами [4, 9, 10].
Актуальність теми дослідження
визначається одним із основних завдань
Стратегії реформування вищої освіти в
Україні до 2020 року, а саме необхідністю
«трансформації університетів у центри
незалежної думки, які здатні підготувати
професіоналів та згенерувати ідеї для
прискореної модернізації країни» [7, c. 10].
Така трансформація можлива лише за
рахунок реалізації академічної свободи
викладачів, необхідною умовою якої є
високий рівень лідерської компетентності.
На
думку
українських
науковців
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С. Калашнікової та О. Романовського, Т.
Гурою
(лідерський
потенціал),
запорукою
професійного
розвитку С. Калашніковою (інституційне лідерство),
сучасного викладача є лідерство, що В.
Міляєвою
(освітнє
лідерство),
реалізується в науковій та науково- О. Паламарчук (викладання на засадах
педагогічній роботі сучасного фахівця [7, лідерства), О. Пономарьовим (етичні та
c.11.,11, c. 65]. Т. Гура та І. Костиря моральні проблеми лідерства в освіті),
підкреслюють,
що
запорукою О. Романовським (лідерство в освіті,
самореалізації
фахівця
виступають бізнесі, державному управлінні), С. Резнік
лідерський потенціал та лідерська позиція (розвиток організаційних та лідерських
особистості [11, c. 33]. Саме лідерство, що здібностей). Лідерська компетентність
проявляється у професійній діяльності досліджується переважно в контексті
фахівця виступає в ролі рушійної сили, що професійної діяльності фахівця, зокрема
здатна
переборювати
адміністративні вивчаються умови формування лідерської
перепони та втілювати в життя інноваційні компетентності
підприємців
підходи у викладанні та науково-дослідній (О. Єрмоленко, В.Лугова), військових
роботі викладача вищої школи. При цьому, (О. Безлуцька), лікарів (О. Ткачук),
наявності лише лідерського потенціалу чи державних службовців (І. Козюра). І хоча
лідерських якостей у педагога вищої школи дослідниками
здійснювалися
спроби
недостатньо. Для реалізації академічних дослідження процесу розвитку лідерської
свобод в умовах сучасного університету компетентності
майбутніх
викладачів
педагог вищої школи має володіти вищої школи (В. Марченко, В. Хвисюк),
сформованою лідерською компетентністю, зміст
та структура даного явища
що буде проявлятися на всіх рівнях від залишаються не обґрунтованими.
особистісних рис до сформованих знань,
Тема лідерської компетентності
навичок та лідерських моделей поведінки. І досліджується
зарубіжними
вченими
формуватися така компетентність має ще більше
двох
десятиліть,
зокрема
під час навчання в магістратурі. Варто вивчаються: місце та роль лідерських
підкреслити, що лідерська компетентність якостей та атрибутів у структурі лідерської
можлива лише у випадку свідомого компетентності (С. Заккаро, К. Кемп,
ціннісного ставлення фахівця до лідерства П. Бейдер) [19];
вплив лідерської
та усвідомлення себе як лідера. Тому, на компетентності на ефективність діяльності
нашу думку, стартовою позицією в (В.
Пілайнен,
Т.
Ківенен,
дослідженні лідерської компетентності Дж. Ламінтаканен) [18]; лідерські навички
майбутніх викладачів вищої школи має в структурі лідерської компетентності
виступати
дослідження
уявлень (А. Перейра, М. Пестана, П. Олівейра) [15].
магістрантів педагогіки вищої школи щодо Зарубіжні вчені переважно зосереджені на
змісту та структури дефініції «лідерська вивченні впливу лідерської компетентності
компетентність».
на успішність діяльності і не вивчають
Аналіз останніх досліджень та умови та принципи її формування.
публікацій, у яких започатковано
Виділення не вирішених раніше
розв’язання цієї проблеми і на які частин загальної проблеми, котрим
спирається автор. Проблема лідерства присвячується дана стаття. Аналіз останніх
широко
досліджується
українськими публікацій робить очевидним відсутність
вченими: Б. Головешко (формування єдиного підходу до розуміння сутності та
лідерських якостей майбутніх менеджерів), змісту
показників
лідерської
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компетентності викладача закладу вищої
2) спрямованість та здатність
освіти, що суттєво утруднює розробку та фахівця до повної реалізації потенціалу в
перевірку
педагогічних
умов
її процесі здійснення професійної діяльності
формування.
Оскільки
лідерську (Ю. Татур) [13, c. 20];
компетентність можливо формувати тільки
3) здатність фахівця до реалізації
в умовах свідомого ставлення майбутніх наявних знань, вмінь та навичок, а також
викладачів закладів вищої освіти до постійний пошук шляхів саморозвитку та
лідерства, на перший план виходить самовдосконалення (І. Агапов, С. Шишов)
потреба у дослідженні уявлень учасників [14, c. 59];
освітнього процесу закладу вищої освіти
4) відпрацьована досвідом система
про лідерську компетентність та її знань,
умінь,
навичок,
професійнопоказники.
особистісних якостей та професійних норм
Формулювання
цілей
статті і моделей поведінки спеціаліста (Т. Гура)
(постановка завдання). Мета статті полягає [3, c. 46].
в емпіричному вивченні уявлень учасників
Узагальнюючи
вище
згадані
освітнього процесу про показники лідерської дослідження, можемо констатувати, що
компетентності майбутнього викладача компетентність являє собою організовану
закладу вищої освіти.
систему знань, вмінь, навичок та
Згідно з метою статті визначені такі особистісних
якостей
людини,
що
завдання:
підкріплюються успішним досвідом їх
1. Проаналізувати
поняття використання та забезпечують високу
«компетентність»
та
«лідерська ефективність
професійної
діяльності
компетентність».
людини та готовність до постійного
2. На основі теоретичного аналізу саморозвитку. Як і будь-яке інше системне
визначити
показники
лідерської утворення, компетентність може існувати
компетентності.
тільки внаслідок наявності високого рівню
3. Емпірично дослідити уявлення розвитку усіх її компонентів. Саме
учасників
освітнього
процесу
про системність робить компетентність стійкою
значущість
показників
лідерської для зовнішніх впливів і забезпечує не
компетентності викладача вищої школи.
тільки успішність діяльності фахівця, а й
здатність
опиратися
Виклад
основного
матеріалу його
дослідження з повним обґрунтуванням неконструктивним проявам у діяльності
отриманих наукових результатів. На інституцій, до яких він належить.
сьогодні в науковій літературі можна
Досліджуючи
зміст
поняття
констатувати
існування
декількох освітнього лідерства, португальські вчені
напрямів
у
визначенні
поняття А. Перейра, М. Пестана та П. Олівейра
«компетентність».
Розглянемо дійшли
висновку,
що
складовими
напрацювання вітчизняних вчених щодо лідерської компетентності виступають: 1)
визначення поняття «компетентність». здатність до лідерської поведінки та
Компетентність – це :
прийняття рішень; 2) розвинені навички
1) риса особистості, що обумовлює міжособистісної взаємодії; 3) наявність
її здатність до реалізації певних аспектів етичної компетентності; 4) інтегрованість у
професійної діяльності (М. Головань) життя організації. Описані показники були
[2, c. 24];
визначені авторами на основі емпіричного
дослідження, що охоплювало опитування
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учасників освітнього процесу з наступною й готовності кваліфіковано провадити
факторизацією даних, що й призвела до лідерську діяльність відповідно до фахової
формування такої структури Дослідники кваліфікації на основі системи професійних
звертають увагу, що саме ці показники знань, навичок, умінь і досвіду лідерської
забезпечує
сформованість
паттернів поведінки,
емоційного
інтелекту,
лідерства, які є свідченням сформованої комплексу
сформованих
лідерських
лідерської компетентності [15, c. 894].
цінностей, мотивів, еталонів, ставлень,
Лідерська
компетентність якостей і корпоративної культури» [1, c.
розглядається через призму умінь фахівця В. 15]. Як і в попередньому дослідженні
Пілайненом та Т. Ківіненом. Зокрема вони акцент
робиться
на
інтегрованості
виділяють три групи умінь: фахові уміння лідерської компетентності в професійну
(вузько спеціальні вміння, що належать до діяльність
фахівця
і
розглядається
конкретної професійної сфери), операційні невідривно від неї.
уміння (пов’язані з організацією та
Досліджуючи показники лідерської
самоорганізацією діяльності незалежно від її компетентності менеджерів освіти, В.
сфери), загальні лідерські уміння (вирішення Жигірь визначила чотири компоненти:
проблем, постановка цілей, комунікація та
- знання в сфері лідерства, що
ін.) [18, c. 96].
містять не тільки емпіричні знання,
В роботах закордонних науковців отримані в ході управлінської діяльності, а
переважає акцент на вивченні умінь та й теоретичні (теорії лідерства, технології
поведінкових
проявів
лідерства
як лідерського впливу, теорії лідерських
показників
сформованої
лідерської стилів тощо), які виступають у ролі
компетентності.
У
вітчизняних
же інструментів аналізу власної лідерської
дослідженнях, переважає думка, що поведінки;
лідерська компетентність являє собою
- уміння в сфері лідерства, що
складне
утворення,
що
містить
і містять
уміння
самоорганізації
та
особистісні риси, і знання, і навички, і самоуправління,
командної
роботи,
поведінкові патерни. Так, В. Кульчицький ефективної
комунікації,
делегування,
визначає лідерську компетентність як розв’язання
конфліктів,
мотивування,
«сукупність особистісних якостей молодої генерування нових ідей, тощо;
людини (ціннісно-смислових орієнтацій,
- здатності в сфері лідерства, а саме:
знань,
умінь,
навичок,
здібностей), здатності до постійного руху вперед,
обумовлених досвідом її діяльності в прийняття складних рішень, досягнення
певній соціально і особистісно-значущій цілей, ефективної взаємодії, формування
сферах». Важливим є те, що лідерська команди;
компетентність, на думку дослідника не
- якості особистості, до яких було
може розглядатися у відриві від його віднесено
психологічну
надійність,
професійної діяльності [8, c. 69].
емоційний інтелект, адекватну самооцінку,
Підтримує думку попереднього високу
мотивацію
досягнення,
науковця О. Бойко в контексті дослідження відповідальність та ін. [5, c. 36].
лідерської
компетентності
майбутніх
Узагальнюючі
наведені
вище
офіцерів. Так, на його думку, «Лідерська підходи, ми виділили чотири структурні
компетентність – це складова професійної складові
лідерської
компетентності:
компетентності
офіцера,
інтегральна психологічні якості особистості, лідерські
характеристика його професійної здатності
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уміння, знання в сфері лідерства та сформовано
згідно
з
результатами
лідерські цінності.
досліджень С. Заккаро, К. Кемпа та П.
Для оцінки уявлень учасників Бейдера, які склали перелік якостей на основі
освітнього процесу закладу вищої освіти мета-аналізу
досліджень,
присвячених
про структуру лідерської компетентності лідерству [19, c. 104]. До цього переліку
було проведено пілотажне дослідження, на входять
такі
показники:
інтелект,
основі якого сформовано три вибірки екстраверсія,
самосвідомість,
емоційна
дослідження, до яких увійшли 26 стабільність,
відкритість,
мотивація,
викладачів вищої школи (досвід роботи на соціальний
інтелект,
рефлективність,
науково-педагогічних посадах варіюється емоційний інтелект.
від 8 до 31 року) та 48 магістрантів
Другий блок містив лідерські
першого та другого років навчання за уміння, перелік яких було складено на
спеціальностями
«Педагогіка
вищої основі моделі лідерських умінь М.
школи»
Національного
технічного Мамфорда та С. Заккаро, і включає в себе:
університету «Харківський політехнічний уміння вирішувати проблеми, взаємодіяти з
інститут» та «Педагогіка» Харківської іншими, планувати, здійснювати соціальну
державної академії фізичної культури та оцінку,
поведінкову
гнучкість,
спорту.
Репрезентативність
вибірки мотивування себе та інших [16, c. 13].
забезпечувалася: 1) залученням учасників
Третій блок містив знання лідера, що
освітнього процесу двох різних закладів були визначені на основі описаної вище
вищої освіти; 2) залученням представників моделі лідерської компетентності В. Жигірь.
різних вікових категорій; 3) формуванням До знань лідера було віднесено: знання
складної
стратифікованої
вибірки
з теорій лідерства, стилів лідерства та
використанням рандомізації.
можливостей їх застосування в різних
Перед здійсненням дослідження було ситуаціях,
технологій
командного
також проведено опитування 48 магістрантів, управління, правил та законів менеджменту,
в ході якого необхідно було оцінити рівень шляхів розв’язання конфліктів, технік
лідерської компетентності педагогів за 5- управління емоціями [5, c. 36].
бальною
шкалою:
1
–
лідерська
Четвертий блок містив цінності
компетентність нерозвинена, 5 – лідерська лідера та включав перелік цінностей
компетентність розвинена на дуже високому сформований П. Нортхаусом: повага до
рівні. На основі цього опитування викладачі інших,
служіння
іншим,
чесність,
були розділені на 2 групи: «викладачі – справедливість, спільність [17, c. 331-334].
лідери» (середній бал 3,5 і вище) – 12 осіб,
Під час проведення анкетування
«викладачі – не лідери» (середній бал 3,4 та респондентам
пропонувалося
оцінити
нижче) – 14 осіб.
значущість кожної з характеристик за 10Для опитування респондентів було бальною
шкалою,
де
1
бал
–
розроблено анкету, в якій учасникам характеристика
зовсім
не
потрібні
дослідження необхідно було оцінити педагогу-лідеру, 10 – характеристика
значущість різних показників лідерської обов’язково потрібна педагогу-лідеру. На
компетентності, що були згруповані в основі
дослідження
було
здійснено
чотири блоки згідно з визначеною вище порівняльний аналіз уявлень педагогів виструктурою лідерської компетентності.
щої школи зі стажем та магістрантів-майбуПерший блок містив психологічні тніх викладачів вищої школи (табл.1).
якості лідера. Перелік якостей лідера було
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз уявлень учасників освітнього процесу закладу
вищої освіти про значущість показників лідерської компетентності

Показник

Інтелект
Екстраверсія
Самосвідомість
Емоційна стабільність
Відкритість
Мотивація
Соціальний інтелект
Рефлексивність
Емоційний інтелект
Вирішення проблем
Ефективна взаємодія з іншими
Планування
Соціальна оцінка
Поведінкова гнучкість
Самомотивація
Мотивація інших
Теорії лідерства
Стилі лідерства
Технології командної взаємодії
Правила та закони менеджменту
Шляхи розв’язання конфліктів
Техніки управління емоціями
Повага до інших
Служіння іншим
Чесність
Справедливість
Спільність

Середня оцінка значущості (в балах)
ВикладачіМагістранти
Викладачі-не
лідери
(n=48)
лідери (n=14)
(n=12)
Якості лідера
8,6
8,9
9,1
9,2
7,6
8,1
6,4
8,5
8,2
7,8
8,8
8,2
9,2
8,9
8,4
7,3
9,4
8,2
8,7
8,9
8,7
7,8
9,2
8,4
9,3
9,2
9,4
Уміння лідера
8,3
9,5
8,4
8,7
8,8
8,8
7,2
9,3
8,8
6,2
8,8
7,5
7,6
8,1
8,3
7,9
9,2
8,5
9,2
9,1
9,3
Знання лідера
3,6
7,5
6,2
6,1
8,3
8,1
7,5
8,4
8,2
4,1
7,9
6,2
9,1
9,0
8,8
8,2
8,5
7,6
Цінності лідера
8,8
9,3
8,5
6,1
7,5
6,5
9,3
9,4
9,1
8,5
8,8
8,6
4,3
8,2
5,4

Всі
запропоновані
показники
лідерської компетентності викладача вищої
школи були високо оцінені респондентами,
що входять до групи викладачів-лідерів. За
жодним з показників їхня оцінка не була

нижчою за 7,5 балів, що вказує на
коректність визначених показників у
структурі лідерської компетентності.
Порівняльний аналіз результатів
дослідження вказує на те, що при оцінці
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якостей
викладача
з
розвиненою цінність служіння іншим та цінність
лідерською компетентністю респонденти спільності.
всіх трьох груп дають схожі результати за
Таким чином, аналіз результатів
показниками. Вони вказують на такі показує, що магістранти-майбутні викладачі
складові лідерської компетентності, як: педагогіки вищої школи характеризуються
інтелект (загальна сума знань, вмінь, дещо викривленими уявленнями про
навичок), відкритість, соціальний інтелект значущість багатьох важливих показників
(сукупність здібностей, що визначає лідерської компетентності в діяльності
успішність
соціальної
взаємодії), педагога-лідера.
емоційний інтелект (група ментальних
Висновки з даного дослідження та
здібностей,
які
беруть
участь
в перспективи подальших розвідок у даному
усвідомленні та розумінні власних і емоцій напрямку. В ході проведеного дослідження
оточуючих). Отже, всі учасники освітнього нами зроблені наступні висновки:
процесу однаково високо оцінюють
1) компетентність
являє
собою
значущість цих показників у структурі організовану систему знань, вмінь, навичок
лідерської компетентності. Разом з тим є й та особистісних якостей людини, що
розбіжності. Так, викладачі-лідери вище, підкріплюються успішним досвідом їх
ніж представники двох інших груп використання та забезпечують високу
респондентів
оцінюють
значущість ефективність
професійної
діяльності
самосвідомості, емоційної стабільності, людини та готовність до постійного
рефлексивності та мотивації.
саморозвитку;
При оцінці умінь лідера оцінки
2) лідерська компетентність – це
виявилися схожими за показниками: багатокомпонентне утворення, що містить
ефективна взаємодія з іншими, поведінкова лідерські якості, уміння та знання і
гнучкість, мотивація інших. Викладачі- цінності, вона є рисою особистості, що
лідери оцінюють вище, ніж респонденти забезпечує
професійну
успішність
інших груп значущість уміння вирішення особистості та прагнення до постійного
проблем, планування, соціальної оцінки, саморозвитку і навчання;
самомотивації.
3) дослідження
уявлень
про
Оцінюючи
важливі
для значущість
показників
лідерської
компетентного лідера знання, респонденти компетентності показали, що майбутні
всіх трьох груп приблизно однаково викладачі вищої школи недооцінюють
визначили значущість знань технологій значущість
рефлексивності,
командної взаємодії, шляхів розв’язання самосвідомості, мотивації, планування,
конфліктів, технік управління емоціями. соціальної оцінки, теоретичних знань та
Викладачі-лідери вище, ніж респонденти цінностей служіння та спільної діяльності
інших груп оцінюють значущість знань лідера. Очевидно, це пов’язано з тим, що не
теорій лідерства, стилів лідерства, правил розуміючи важливості цих показників в
та законів менеджменту.
структурі
лідерської
компетентності,
При оцінці цінностей необхідних майбутні викладачі-педагоги вищої школи
компетентному
лідеру
близькими не будуть прагнути до їхнього розвитку, що
виявилися оцінки респондентів трьох груп в майбутньому перешкоджатиме проявам
за показниками: повага до інших, чесність, їхнього
лідерського
потенціалу
в
справедливість. Викладачі-лідери вище, професійній діяльності.
ніж респонденти інших груп оцінюють
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Проведений аналіз вказує на емпіричного дослідження щодо рівня
недостатню
розробку
комплексних розвитку лідерської компетентності та її
емпіричних
досліджень
лідерської сформованості у майбутніх педагогів вищої
компетентності викладачів вищої школи, школи; емпірична перевірка теоретичної
тому вважаємо, що найбільш значущими моделі лідерської компетентності педагога
напрямками подальших досліджень із вищої школи з використанням методів
визначеної
тематики
є:
проведення багатовимірної математичної статистики.
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