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У статті наводиться теоретико-методологічне обґрунтування дослідження проблематики соціально 

психологічних особливостей студентів, які проявляють лідерські якості. Розроблено та висвітлено план роботи по 

виявленню лідерських якостей студентів та розвитку даних якостей. Створено та реалізовано план емпіричного 

дослідження. Робляться висновки про становлення студентів з лідерськими якостями, їх мотивацію та 

індивідуально-психологічні особливості. 
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прояву лідерських якостей. 

 

Актуальність проблеми. Питання 

студентського лідерства досить актуальне, 

адже більшість студентів, попри існуючі в них 

якості, не вміють ефективно їх використовувати, 

або ж вектор їх спрямованості не співпадає із 

загальним вектором навчального чи наукового 

процесу, отримання кваліфікації (що є 

безумовно найголовнішим на етапі остаточного 

формування дорослої особистості).  

Лідерство – це тип управлінської взаємодії, 

заснований на найбільш ефективному в даній 

ситуації поєднанні різноманітних джерел влади 

та спрямований на спонукання людей до 

досягнення спільних цілей. Лідерство – це 

процес соціального впливу, коли особа 

цілеспрямовано впливає на інших людей з 

метою структури відносин в групі чи в 

організації [4].  Лідерство – це здатність 

розбудити в однодумців мрію, до якої вони 

прагнутимуть, надихнути необхідну для руху 

енергію. Важливо зазначити, що лідерство – це 

не управління. Управління концентрує увагу на 

тому, щоб речі робились правильно, а лідерство 

– на тому, щоб робились правильні речі [3]. 

Метою даного дослідження є дослідження 

особливостей прояву лідерських якостей у 

студентів згідно з гендерною ознакою. 

Стан дослідження проблеми. Великий 

вплив на розвиток різних концепцій лідерства 

зробили відомі вчені Г. Тард, Г. Лебон. 

Дослідник психології мас Г. Тард вважав, що 

маса сама знаходить собі лідерів, як би 

виштовхуючи їх з себе [1]. Але більшого 

поширення у сучасній психології набули 

погляди Г. Лебона, який стверджував, що 

оточуючі відіграють головну роль у 

суспільному житті і домінує над лідером, задає 

йому мету, завдання і програму поведінки. 

Слідом за роботами Г. Тарда і Г. Лебона 

поступово починають складатися перші теорії 

лідерства, з'являється сам термін «лідер», що 

позначав людину, яка володіє владою і управляє 

іншими. Питанням лідерства займалися такі вчені: 

Б. Басс, М. Грегор, Дж. Джуліан, Ф. Селзник, 

З. Холландера, Г. Хоманс, Ф. Фідлера. У 

вітчизняній соціальній психології розвитком 

проблеми лідерства займалися: Г. Ашин, І. Волков, 

Н. Жеребова, О. Кузьмін, Л. Уманський. На 

особливості сприймання лідера в студентській 

групі та зв’язок лідерства з успішністю звернув 

увагу Н. Обозов. 

В 30-х роках К. Левін, Р. Ліпіт та Р. Уайт 

почали проводити експерименти пов’язані з 

лідерством. Результатами даних експериментів 

стало визначення лідера і керівника як 

авторитарних чи демократичних. 

Вивченням феномену лідерства займалися 

також такі відомі науковці як Г. Андрєєва, 

Б. Паригін, Р. Кричевський та ін. 

Теоретична значущість одержаних результатів 

полягає в спробі спрофілювати соціально 

психологічні особливості прояву лідерських 

якостей студентів в процесі навчання. 

Практична значущість полягає у тому, що 

результати проведеного дослідження можуть 

бути використані у практиці психологічного 

консультування та роботі зі студентами. 

Отримані емпіричні дані можуть виявитися 

корисними при підготовці лекційних курсів та 

практичних семінарів з теми лідерства для 

психологів, вчителів та інших фахівців. Крім 

того, практична значимість дослідження полягає 
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в розробці корекційно – розвиваючої програми 

для студентів щодо розвитку лідерських якостей. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи 

малі групи звертають увагу на такі явища як 

лідерство та керівництво. Лідерство як феномен 

характеризує динамічні процеси: як група 

організовується, хто бере на себе функції 

організації групи, засоби управління нею. 

Дослідження феномена лідерства та керівництва 

є однією з центральних проблем психології 

малих груп. Насамперед, розмежовуючи зміст 

понять «лідер» та «керівник», Б. Паригін указує 

на якісні відмінності, що існують між цими 

поняттями [3]. Феномен лідерства пов’язаний з 

регуляцією міжособистісних стосунків, які 

мають неформальний характер, а керівник є 

носієм функцій та суб'єктом регуляції офіційних, 

формальних стосунків у межах певної 

соціальної організації. На відміну від лідерства, 

що є функцією мікросередовища, офіційне 

керівництво породжується і функціонує 

відповідно до потреб, завдань та особливостей 

домінуючої в макросередовищі системи 

соціальних відносин. Крім того, лідерство – 

феномен організації соціально– психологічного 

спілкування, групової діяльності, який 

функціонує переважно стихійно. 

Керівництво визначається цілеспрямованою і 

контрольованою діяльністю цілої системи 

соціальної організації із її інститутів. Порівняно з 

лідерством воно має більш стабільний характер, 

оскільки безпосередньо не залежить від зміни 

групових настроїв, змін у міжособистісних 

стосунках [2]. Офіційне керівництво спирається 

на певну систему санкцій у стосунках 

керівництва та підлеглості й має не тільки силу 

особистого впливу (як лідер), а й офіційний 

статус у системі організації. Відрізняється і 

процес прийняття рішень: у керівника він має 

складніший та опосередкований характер. І, 

нарешті, сфера діяльності лідера – мала група, 

стосунки симпатії та антипатії, визнання та 

невизнання, підтримка або опозиція в межах 

групи, сфера керівника – група в організації, 

соціальній системі. 

Лідерство – це суто психологічна 

характеристика поведінки певних членів 

групи. Керівництво – більшою мірою 

соціальна характеристика стосунків у групі, 

насамперед з точки зору розподілу ролей 

управління і підлеглості та виконання зовні 

поставлених перед групою цілей. 

Щодо явища лідерства у студентській групі, 

то його необхідність визначається насамперед 

процесом самоствердження студента в групі. 

Студентський вік характеризується визначення 

статусу особистості, місця, яке вона займає в 

групі. В залежності від того, яка виникла 

ситуація та психологічних особливостей 

студента, певною мірою, буде визначатися і те, 

яку роль він буде виконувати в групі – чи то 

лідера, чи то неприйнятого. 

Процес спілкування задовольняє потребу 

людини в накопиченні нової інформації та 

обміном нею. Саме ці процеси передбачають 

включення людини в певні групи, в яких в 

подальшому, так чи інакше виникне 

необхідність визначення лідера – особи, яка 

зможе взяти на себе відповідальність за 

успішність виконання тих чи інших завдань, 

які будуть висуватися перед групою [6]. 

Отже, феномен лідерства має суттєве 

значення не лише у функціонуванні та 

розвитку певної групи, а і безпосередньо 

кожної людини. 

Результати дослідження. Дослідження 

проводилось на базі ГО «Центр розвитку 

Пангея Ультіма» – 37 осіб, з яких 21 дівчина та 

16 хлопців та під час особистих зустрічей з 

студентами різних НЗ Вінниці та України – 43 

особи, з яких 20 дівчат та 23 хлопці. 

Загальна кількість опитаних – 80 осіб, з 

яких 41 дівчина та 39 хлопців. 

Гіпотеза дослідження – Явна перевага серед 

студентів-лідерів за гендерною ознакою є 

відсутня, або незначна. 

За допомогою діагностики лідерських 

здібностей було з'ясовано що 82% опитаних 

мають високий або середній рівень прояву 

лідерських здібностей. 

Завдяки анкетуванню ми зрозуміли що 78% 

опитаних ідентифікують себе як лідера, 44% 

входять до студентського самоврядування, а 

решта до складу ГО. 

Методика КОС показала що опитані мають 

високий або дуже високий рівень 

комунікативних та організаторських навичок. 

Використовуючи методику багатофакторного 

опитувальника лідерства ми отримали 

результати, де можна зрозуміти які типи 

лідерства проявляють опитані. 

За допомогою критерію Пірсона ми з'ясували 

що коефіцієнт кореляції у нас вийшов 

негативним – це означає що статистичний 
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взаємозв'язок є відсутнім. У нашому випадку це 

означає що ґендерно неважливо які студенти 

проявляють лідерські задатки. Успішними 

можуть бути і чоловіки і жінки. Якщо студент 

під час занять є пасивним – це не означає що 

поза університетом він не реалізується як член 

умовної громадської організації чи якоїсь іншої 

інституції, так і навпаки. Можливий сценарій де 

студент проявляє лідерські якості і під час 

навчання так і поза ним.   

Висновок. Отже, було доведено 

припущення про те, що лідерами в 

студентському колективі може бути як чоловік 

так і жінка. Матеріали було вивчено, 

дослідження проведено, дані опубліковано. 

Гіпотезу підтверджено.  
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SOCIO PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF  LEADERSHIP QUALITIES OF 

STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING. 

In this article the theoretical and methodological substantiation of the research of problems of social psychological 

peculiarities of students who shows leadership qualities is presented. The work plan on identifying students leadership 

qualities and developing these qualities is developed and elucidated.  

A plan for empirical research has been created and implemented. Conclusions are made about the formation of students with 

leadership qualities, their motivation and individual psychological peculiarities. 

Key words: individual psychological peculiarities, student, leadership,  social psychological peculiarities of manifestation of 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 

В данной статье приводится теоретико-методологическое обоснование исследования проблематики социально 

психологических особенностей студентов, которые проявляют лидерские качества.  

Разработано и освещено план работы по выявлению лидерских качеств студентов и развития этих качеств. 

Создано и реализовано план эмпирического исследования. Делаются выводы о становлении студентов с лидерскими 

качествами, их мотивацию и индивидуально-психологические особенности.  

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, студент, лидерство, социально-психологические 

особенности проявления лидерских качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


