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У статті аналізуються поняття «лідер», «лідерські якості», наводяться думки вчених щодо складо-
вих якостей лідера. Розкривається питання можливості застосування педагогічної системи 
В. О. Сухомлинського в освітньому просторі навчального закладу з метою формування в учнівської мо-
лоді якостей лідера-патріота. Наводяться приклади ідей Василя Сухомлинського щодо формування осо-
бистості молодої людини. Надається тлумачення щодо інтеграції патріотичної складової виховного 
процесу до здійснення процесу формування особистості лідера. 

Ключові  слова :  лідер, лідерські якості, лідер-патріот, Батьківщина. Аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики показує, що проблемі фор-мування лідера присвячено багато наукових дос-ліджень, які доводять важливість та актуальність цього процесу. Науковці, соціологи, психологи, педагоги й сьогодні привертають увагу до про-блеми лідерства, над якою в тій чи іншій мірі пра-цювали багато дослідників.  У сучасних зарубіжних дослідженнях лідерст-во розглядається у працях таким вчених, як Б. Ба-сьо, В. Бенніс, К. Берда, К. Бланшар, Ж. Блондель, Е. Богардус, М. Вебер, Ю. Джайнота, Д. Дженнінгс, К. Левін, Д. МакГрегор, Б. Митчел, М. Мемфорд, Дж. Морено, Р. Стогдилл, Р. Такер, К. Фідлера, М. Х’юстона, П. Херсі, Р. Хаус, С. Хук, А. Херманн та багато інших. Педагогічний аспект проблеми лідерства ви-світлений у працях вітчизняних й зарубіжних пе-дагогів минулого (Д. Дьюї, О. Залужного, О. Ло-зинського, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухом-линського, С. Шацького), які вивчали динаміку розвитку педагогічного колективу, виховання лідерів та організацію самоврядування в учнівсь-кому колективі.   Питанням формування лідерських якостей у процесі професійної освіти студентів приділяєть-ся належна увага. Проблемі лідерства присвячені праці сучасних психологів, педагогів, у яких об-ґрунтовано потребу формування лідерських якос-тей майбутніх фахівців у процесі професійної під-готовки, зокрема, у процесі навчання (Н. Бєля-кова, О. Маковський, Н. Мараховська, О. Романов-ський), у позанавчальній роботі (Н. Семченко), громадській діяльності (М. Лукашевич, О. Сні-саренко, Л. Сніцар). 

Проблеми виховання лідерів, створення умов для розвитку лідерських якостей і формування соціально активної особистості розглядають у своїх дослідженнях Д. Алфімов, Т. Вежевич, А. Вой-цихова, І. Купа, Л. Локошко, Т. Прохоренко, К. Са-дохіна, К. Слесик, В. Татенко, О. Тихомирова, О. Чорна, В. Ягоднікова. Проблематикою психолого-педагогічних умов розвитку лідерських якостей студентів за-ймалися такі науковці як О. Чернишов, А. Куриця, І. Власов. Особливості розвитку лідерського поте-нціалу студентів досліджувала І. Краснощок. Про-блематику оцінки лідерського потенціалу студен-тів як майбутніх управлінців досліджувала О. Савельєва.  Однак, проблема формування якостей лідера-патріота в учнівської молоді закладів освіти різ-них рівнів ще недостатньо вивчена, що дає право наголосити на актуальності розглянутої теми, особливо з урахуванням можливостей педагогіч-ної системи, яка була розроблена та впроваджен-ня у навчально-виховний процес видатним педа-гогом В. О. Сухомлинським. На думку Л. Цзіці, у соціально-історичному та культурологічному аспектах лідерство розгляда-ється як механізм задоволення соціальної потре-би суспільства в управлінні; у філософському – як процес домінування особистості та її впливу на спільноту; у політологічному – як найвища форма влади; у психологічному – як інструмент, який дозволяє задовольнити безліч потреб, як фено-мен суб’єктивної компенсації фізичної або духов-ної неповноцінності; у соціально-психоло-гічному – як елемент організації та управління суспільними процесами в малій групі [12, с. 2]. 
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Лідер (від англ. leader – ведучий), як автори-тетний член організації чи соціальної групи, осо-бистий вплив якого дозволяє йому відігравати істотну роль у соціально-політичних ситуаціях і процесах, у регулюванні взаємовідносин у колек-тиві, групі, суспільстві [3], тобто не той, хто дося-гає результату будь-якою ціною, а той, хто допо-магає іншим організувати успішну взаємодію в процесі вирішення завдань, що стоять перед ко-лективом.  Вже у цьому визначенні поняття «лідер» істо-тною характеристикою лідерів є допомога іншим. Саме так ставитися до інших людей вчив Василь Сухомлинський своїх учнів: «Щоб по-справжньому пізнати щастя, людина з дитинства має знаходи-ти радість у творенні щастя для інших людей, для колективу, для суспільства» [6, с. 38]. Звернемося до дослідження В. Ягоднікової, згідно якого лідером є член групи, за яким вона визнає перевагу в статусі і надає право приймати рішення в значущих для неї ситуаціях; людина, здатна виконувати центральну роль в організації спільної діяльності і регулювання взаємостосун-ків у групі; людина, яка завдяки своїм особистіс-
ним якостям має переважний вплив на членів групи [13]. Отже, науковець вважає, що у лідера мають бути певні «особистісні якості», наявність яких впливає на ефективність діяльності як ліде-ра, так і всього колективу. Отже, справжній лідер має певні лідерські якості. Теорія лідерських якостей є найбільш ран-нім підходом в вивченні та поясненні лідерства. Виходячи з цього підходу, вчені намагалися ви-значити лідерські якості, навчитися вимірювати їх і використовувати для виявлення лідерів. Цей підхід базувався на вірі в те, що лідерами наро-джуються, а не стають. Наведемо приклади трактування визначення лідерських якостей особистості у психологічних та педагогічних дослідженнях.  Синтезуючи поняття «лідер», «лідерство» з терміном «якість», О. В. Євтіхов пропонує таке визначення: лідерські якості особистості – це уза-гальнені властивості лідера створювати нове ба-чення розв’язання проблеми, успішно впливати на послідовників у напрямі досягнення групою або організацією цілей [1, с. 50]. Так, В.  Сбитнєва [5], вважає, що лідерські яко-сті – це сукупність певних властивостей, рис, що дає змогу члену дитячого соціального об’єднання статусно виділитися в конкретній справі й прий-мати відповідальні рішення у важливих для групи ситуаціях.  Зокрема А. Зоріна [2] під лідерськими якостя-ми розуміє якості, необхідні особистості для ус-

пішної організаторської діяльності й створення позитивної атмосфери в колективі, що сприяє досягненню загальних цілей.   На думку В. Ягоднікової, лідерські якості – це риси особистості, які забезпечують ефективне лідерство, а саме: індивідуально-особистісні й соціально-психологічні особливості особистості, що впливають на групу і приводять до досягнен-ня мети [13, с. 5]. Серед лідерських якостей особистості, О. О. Савельєва виділяє характер (стійкість до стресів), харизму, відданість страві, компетент-ність, проникливість, сфокусованість, ініціатив-ність, вміння слухати, позитивне відношення, вміння вирішувати проблеми, комунікабельність, відповідальність, впевненість, самодисципліна, здатність до навчання, перспективність бачення, готовність ризикувати [4, с. 82]. У працях А. Л. Уманського [11] окреслюються загальні і специфічні якості лідера. Під загальни-ми розуміються якості, якими можуть володіти і не лідери, але які підвищують ефективність ліде-ра. До специфічних якостей лідера належать:  
– організаторська прозорливість – тонка психічна вибірковість, здатність зрозуміти іншу людину, проникнути в її внутрішній світ, знайти для кожної людини місце за-лежно від індивідуальних особливостей;  
– здібність до активної психологічної дії – різноманітність засобів дії на людей за-лежно від індивідуальних якостей, ситуа-ції, що склалася;  
– схильність до організаторської роботи – потреба брати на себе відповідальність. Сучасна українська педагогічна думка тради-ційно чимало уваги приділяє проблематиці патрі-отичного виховання й формуванню патріотичних почуттів. Василь Сухомлинський наполягав на тому, що патріотичне виховання доцільно здійс-нювати на національних цінностях любові до рід-ної землі, народу й Батьківщини, до мови та куль-тури [8, с. 256–260]. У педагогічній спадщині Василя Сухомлинсь-кого наявно слово лідер не фігурує, однак більш ґрунтовне знайомство з його творами дає підста-ви стверджувати, що описані в його педагогічній системі методи виховання громадянина-патріота, громадянина-борця можна впевнено використо-вувати при формуванні особистості лідера-патріота. На думку Василя Сухомлинського, в «турботі про людину ми осягаємо справжню радість буття. Тільки у того, хто віддає свої духовні сили іншим людям з’являється справді дороге» [6, с. 37], – і це дороге – любов до інших людей. Аналізуючи різні тлумачення поняття лідера, лідерства приходимо 
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до висновків, що для ефективного лідерства у будь-якій організації лідер має, перш за все, люби-ти людей. Тільки тоді будуть встановлені гармо-нійні взаємовідносини між лідером і колективом, який він веде, що буде сприяти успішному вико-нанню поставлених завдань. Звертаючись до педагогів, В. Сухомлинський наголошує на завданні, яке стоїть перед ними: «Наша висока мета – не просто благополучна лю-дина, а людина-борець» [6, с. 113]. Саме така лю-дина буде відстоювати інтереси інших людей, боротися за збереження природніх ресурсів краї-ни, боронити її незалежність. А це і є складові осо-бистості лідера, і не просто лідера, а лідера-патріота. Готовність служити Батьківщині своїми справами і своїм життям [6, с. 116] – характерна риса людини-патріота, на думку В.О. Сухомлинсь-кого, яка має бути притаманна й лідеру-патріоту. Значну увагу у своїй педагогічній системі Ва-силь Сухомлинський приділяв трудовому вихо-ванню молодої людини: життєва радість громадя-нина-патріота в праці для народу [6, с. 142]. При-нагідно зазначимо, що, у розглянутих нами визна-ченнях поняття лідер, окреслено таку необхідну умову успішної життєдіяльності колективу як спрямованість на суспільну користь. «У практичній роботі з морального вихован-ня наш педагогічний колектив вбачає насамперед формування ідейної серцевини особистості – гро-мадянських поглядів, переконана, почуттів, пове-дінки, вчинків, єдності слова і діла» [9, с. 145]  Василь Сухомлинський закликає молодь не бути байдужим до інших людей: «Ти побачив, що на твоїх очах чинять несправедливість, обман, принижують людську гідність тощо. У твоєму сер-ці загорілося обурення, тобі хочеться втрутитися, довести чи відновити правду…» [9, с. 159] – і та-ким чином показати свої лідерські вміння.  У книзі «Родина в сердце», яка побачила світ вже після смерті видатного педагога виокремлю-ється думка: «Одна з найважливіших характерис-тик людини майбутнього, якого ми формуємо сьогодні, це уважне, чуйне ставлення до всього, що його оточує» [6, с.49], яка має логічне продов-ження у статті Василя Сухомлинського «Праця і боротьба»: «громадянськість складається з почут-тя господаря, спадкоємця, створеного старшими поколіннями, і з почуття відповідальності за те, що у нас ще погано» [10, с. 533]. У цьому контексті доречним є висновок, що уважна до оточення, відповідальна людина, яка відчуває себе господа-рем, ніколи не пройде повз негаразди, не зали-шить свою країну у біді. Логічним продовженням є наступний вислів Василя Сухомлинського: «Але справжня грома-

дянськість немислима без бачення того, що треба зробити, щоб Вітчизна стала ще могутнішою і ща-сливішою» [7, с. 146], на якому він наголошує у праці «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості». Наведена теза охоплює всі грані по-няття «лідер-патріот», оскільки тільки патріот буде зацікавлений у подальшому розквіті Батькі-вщини, та тільки лідер може вести колектив до успішного результату. Не менш важливим для здійснення задума-них цілей є духовне спілкування в колективі, яке «має бути таким багатим, відносини обов’язку особистості перед колективом такими міцними, щоб вихованець відчував на собі погляд колекти-ву навіть тоді, коли він один, коли життя повер-нулось до нього тією гранню, яка вимагає особис-тої ініціативи, рішучості, вольових зусиль, мужно-сті, чесності» [8, с. 454]. Підкреслимо, що підтрим-ка колективу надихає лідера на ще більші звер-шення в ім’я загальної мети, посилює його особис-тісні характеристики та якості, надає впевненості у свої сили та можливості. Слід зазначити, що Василь Сухомлинський доречно закликає виховувати молодих людей на героїчних прикладах співвітчизників: «Ми доби-ваємося, щоб наші вихованці прагнули робити своє життя схожим на життя тих людей, які в пра-ці для народу вбачають честь, гідність, особисту гордість» [9, с. 152]. Наведена теза окреслена в праці «Павлиська середня школа», але ця тема є наскрізною в багатьох роботах Василя Сухомлин-ського. У цьому, очевидно, і полягає феномен лі-дерства – робити для інших і відчувати при цьому особисту гордість за виконану справу. Усі наведені ідеї Василя Сухомлинського не вичерпують його багатогранної педагогічної спа-дщини, зокрема з питання формування якостей лідера-патріота. В кожній його праці можна знай-ти педагогічні поради, методичні прийоми, прик-лади, що так яскраво розкривають зміст авторсь-кої педагогічної системи виховання молодого по-коління. На особливу увагу заслуговує вислів Видатно-го педагога в книзі «Родина в сердце»: «Кожен раз, коли я говорю зі своїми вихованцями про Ба-тьківщину, я переживаю почуття людини, яка зав-тра помре, і сьогоднішнє слово її є заповітом» [6, с. 121]. Виголошені слова, що беруть за душу кожно-го, хто взяв у руки цю книгу, є виразним, проник-ливим і промовистим підтвердженням бажання Василя Олександровича Сухомлинського – Люди-ни з великим серцем – залишити нам, педагогам, у спадщину свої мудрі ідеї, погляди, власні переко-нання, що підтвердилися багаторічною практи-кою педагогічної діяльності. Головна ж задача 
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сучасних педагогів – продовжити розкривати для себе та інших майстрів педагогічної праці глибин-ні засади наробок Василя Сухомлинського. Отже, як показує проведене нами дослідження, педагогічна система Василя Сухомлинського насті-
льки багатогранна, що її методичні прийоми мож-на застосовувати при формуванні якостей лідера-патріота у молоді. Подальших розвідок потребує інтерпретація педагогічної системи Василя Сухом-линського до виховання студентської молоді. 
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Олексюк Оксана. Формирование качеств лидера патриотов у учащейся молодежи по системе 

В. А. Сухомлинского 
В статье анализируются понятия лидер, лидерские качества, приводятся мнения ученых относи-

тельно составляющих качеств лидера. Раскрывается вопрос о возможности применения педагогиче-
ской системы В. А. Сухомлинского в образовательном пространстве учебного заведения с целью форми-
рования у учащейся молодежи качеств лидера-патриота. Приводятся примеры идей Василия Сухомлин-
ского по формированию личности молодого человека. Предоставляется толкование по интеграции 
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патриотической составляющей воспитательного процесса к осуществлению формирования личности 
лидера. 

Ключевые  слова :  лидер, лидерские качества, лидер-патриот, Родина. 
 
Oksana Oleksyuk. Formation of youth leadership patriotic qualities according to 

V. O. Sukhomlynsky system 
The analysis of psychological and pedagogical literature and practice shows that the problem of leader for-

mation is studied in many scientific studies what proves its importance and relevance.  However, the problem of 
formation of youth leadership patriotic qualities at different levels of educational establishments is studied not 
sufficiently enough, thus underlying  its novelty especially within the possibilities of the pedagogical system devel-
oped and introduced into the educational process by an outstanding teacher V.O. Sukhomlynsky. 

The article analyzes the concepts "leader", "leadership qualities", and reveals scientists' opinions about the 
components of the leadership qualities. 

The notion "leader" can hardly be found in the pedagogical heritage of Vasyl Sukhomlynsky, still a thorough 
analyses of his works shows that pedagogical system contains methods of education a patriotic man, a fighter 
citizen what can be y used with confidence in the process of  formation the personality of a  patriotic leader. 

The possibility of applying V.O. Sukhomlynsky pedagogical system in the educational environment of any in-
stitution for youth patriotic leadership skills formation is analyzed in the article. The author gives examples of 
Vasyl Sukhomlynsky's ideas about the formation of the personality of a young person. The article reveals the inte-
gration of a patriotic component of the educational process into the process of leader personality formation. 

While analyzing different interpretations of the notion "leader" and "leadership" the author comes to the 
conclusion that for effective leadership in any organization the leader, above all, has to love people. A harmonious 
relationship can be established between a leader and the team he leads only under such circumstances, what will 
contribute to the successful accomplishment of the tasks. 

Key  words :  leader, leadership qualities, patriotic leader, Bat’kivshchyna. 
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