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ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ДОШКІЛЬНИКА»
Анотація. В статті наведені результати теоретичного дослідження
проблеми формування лідерського потенціалу стосовно дітей дошкільного віку,
зокрема проаналізовані підходи науковців до розуміння сутності поняття
«лідер», «потенціал», «лідерський потенціал дошкільника». При дослідженні
поняття «лідер» зроблено акцент на
суб’єктності особистості, виділені
притаманні лідеру особистісні характеристики та характеристики лідерської
позиції в діяльності, його роль у визначенні мети і спрямованості дій групи;
функціональні особливості взаємодії лідера з членами групи в реальних
ситуаціях. Виявили основні характеристики поняття: авторитетний,
харизматичний член групи, який має природні задатки та постійно працює над
розвитком лідерських якостей, впливає на поведінку групи, організовує і
управляє групою для досягнення групових цілей.
Розглянуто суміжні поняття: «потенціал» та «лідерський потенціал
дошкільника». Дослідили поняття «потенціал», яке науковці розуміють як
можливості, які можуть бути використані для вирішення життєвих завдань.
Визначено основні актуалізовані та потенційні характеристики поняття
«лідерський потенціал дошкільника», а саме: природні задатки та можливості,
отримані людиною від народження та набуті нею у процесі життєдіяльності. На
підставі проведеного дослідження, сформульовано основне поняття «лідерський
потенціал дошкільника», визначено особливості цього поняття з урахуванням
віку дітей. Під «лідерським
потенціалом дошкільника» ми розуміємо сукупність соціальнопсихологічних характеристик особистості (потреб, можливостей, засобів,
ціннісного ставлення), які забезпечують ефективний вплив на послідовників для
досягнення спільних цілей на етапі дошкільного дитинства.
Ключові слова: лідер, потенціал, дошкільник, лідерський потенціал
дошкільника, ініціативність, відповідальність.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим
науковими чи практичними завданнями. З динамічним розвитком суспільства
все більше виникає потреба в успішній людині з розвинутим лідерським
потенціалом, яка адекватно реагуватиме на можливі зміни, що в ньому
відбуваються, а також постійно самовдосконалюватиметься.
© Безсонова О., 2020
17

ISSN 2077-1827. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2020, №. 1 (99)
РОЗДІЛ. ВИЩА ШКОЛА

Розвиток лідерського потенціалу необхідно починати вже в дошкільному
дитинстві. Формування лідера не повинно бути стихійним процесом. Цей процес
потрібно цілеспрямовано організовувати так, щоб дитина була не об’єктом, а
суб’єктом процесу виховання. Однак хибні уявлення батьків про «унікальність»
дитини, про виховання на основі «елітарності», «вищості над іншими», як
«керівництва іншими», не сприяють а в певній мірі шкодять цьому процесу.
Поняття лідерства базується на іншому підході: уміння працювати в команді та
нести відповідальність за зроблені дії, які базуються на засадах
загальнолюдських цінностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема лідерства є однією із
найактуальніших проблем. Дослідження показало, що велику увагу науковці
приділяли таким питанням:
 теоріям лідерства присвячені праці К.Левіна, Д. Мак-Грегора,
В.Врума, П.Йєттона, Р. Белбіна, С.Джибба, П. Друкера, Р.Стогділла, Ф.Фідлера,
Ю. Ємельянової, Є. Кудряшової та інших;
 дослідженню ровесницьких стосунків дітей дошкільного віку і в цьому
контексті вивченню позиції лідера в дитячій спільноті: В.Мухіна,
Я.Коломинський, В.Абраменкова, М.Осоріна;
 особливостям формування лідерських якостей дошкільників : І. Бех,
М. Викулова, Н. Гавриш, У. Джемс, І. Іванов, С. Куперсміт, А. Лутошкін,
С. Максименко, Н. Мельник, М. Мельник, С. Мудрик, О. Семенов, А. Сіренко.
Формулювання цілей статті. Нагальність/актуальність дослідження
зумовлена потребою визначення поняття «лідерський потенціал дошкільника»,
оскільки науковці мають різні уявлення про суть і природу лідерства. Метою
дослідження було визначено розкриття нового змісту поняття «лідерський
потенціал дошкільника» та інноваційний погляд на удосконалену структуру
терміну у контексті розвитку лідерського потенціалу у дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Для уточнення суті понять «лідер»,
«потенціал», «лідерський потенціал дошкільників», опрацювали відповідну
довідкову та наукову літературу. Важливим інструментом для розкриття
сутності понять є звернення до етимології. Слово «лідер» походить від
західнонімецького laithjan, яке в англійській мові поступово перетворилося на
дієслово to lead зі значенням «вести», а потім, приблизно в XIII в., – в іменник «a
leader» – «той, хто веде» [10]. Аналогами іншомовного слова «лідер» в
українській мові можна вважати слова «поводир», «провідник», «ватажок»,
«керманич».
У психолого-педагогічній науці дотепер немає єдиного трактування
поняття «лідер». Так на думку авторів (Ю.Аксененко, І. Алтуніна, Ю. Борцов,
Л. Боярчук, Т. Буряк, А. Лутошкін, Н. Мараховська, Р. Немов, В. Полонский, О.
Уманський) лідером може бути авторитетний член групи: «людина, яка
користується найбільшим авторитетом, впливом у будь-якому колективі» [1].
Наступна група авторів (Б. Паригін, І. Сурай, Л. Цзіці) говорить про
визначальну роль ситуації у визначенні лідера: «ситуація викликає лідера, який
дозрів до цієї ситуації, щоб її вирішити» [16]. На важливості наявності
послідовників у лідерів наголошували У. Бланк, О. Євтіхов, М. Ільїн,
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І. Лукманова, А. Нємчин, Б. Паригін: «послідовники – це той елемент, який
лежить в основі лідерства, саме його наявність дає людині право вважатися
лідером» [19]. На важливості наявності харизми наголошував А. Сосланд:
«харизма – це особлива властивість особистості, завдяки якій людину оцінюють
як обдаровану особливими якостями і здатну впливати на інших» [15].
Велику увагу приділяли науковці особистісним якостям лідера. Так на
думку науковців (Л. Бернард , К. Берд, М. Бєсєдін, М. Вебер), лідер повинен
мати лідерські задатки від природи: «вважають, що людину роблять лідером
певні психологічні якості та риси» [17]. А на важливості не тільки природних
задатків, а й якостей, що розвиваються протягом життя наголошувала Л.
Скібіцька: «природні дані – лише частина загальної картини. Вони розвиваються
шляхом накопичення досвіду та завдяки ситуаціям, у яких потенційні та діючі
лідери себе проявляють» [14].
Для визначення мети діяльності лідера науковці користувались двома
показниками: особистий інтерес та груповий. Т. Буряк , Н. Жеребова
наголошували, що діяльність лідера спрямована на досягнення групових цілей:
«спонукає своїм прикладом, організацією й управлінням групою до досягнення
групових цілей у найкращий спосіб» [2]. А. Менегетті, Д. Мацумото говорили
про поєднання особистісного інтересу з груповим: «задовольняючи власний
егоїзм, реалізує суспільний інтерес» [9].
Щодо функціональної характеристики діяльності лідера у науковців
спостерігаємо певне розмаїття. В. Глазиріна, Т. Десятов, О. Євтихов, А.
Кузьмінський, В. Омельяненко наголошують на тому, що лідер проявляє
ініціативу та бере на себе відповідальність за діяльність групи: «людина, яка
завдяки своїм особистим якостям здатна виявляти ініціативу, має значний вплив
на членів соціальної групи» [7]. На думку Т. Буряк, Н. Жеребової, А. Менегетті,
В. Полонського, В. Шапар лідер визначає напрям і характер діяльності всієї
групи: «член групи, за яким всі інші члени групи визнають право приймати
відповідальні рішення у важливих ситуаціях – рішення, що стосуються їхніх
інтересів» [18]. На важливості наявності права приймати рішення за групу
наголошували Т. Буряк, Д. Крек, В. Полонський, Л. Цзіці, В. Юрчук, М.
Ярошевський: «член угрупування за яким самі учасники групи визнають
пріоритет приймати досить відповідальні рішення в важливих ситуаціяхобставинах» [20]. Важливість забезпечити ефективну діяльність відзначали І.
Краснощок, Н. Мараховська, М. Рожков, В. Приймак, В. Паламарчук , Р.
Стогділл: «людина, котра здатна впливати на інших людей, викликати в них
інтерес до спільної праці й активізувати їх зусилля щодо участі в ній» [11]).
Питання особистого впливу лідера на врегулювання взаємостосунків у групі
досліджували І. Дригіна, Н. Мараховська, А. Менегетті, Л. Цзіці, В. Ягоднікова:
«це той, хто вміє служити, змусити функціонувати, здатен створити гармонію
взаємовідносин між усіма» [9].
Отже, проаналізувавши трактування поняття «лідер» у роботах
вітчизняних та зарубіжних дослідників, ми виявили основні характеристики
поняття: по-перше, лідер - член групи, який користується авторитетом та має
певну харизму, активно проявляє себе у ситуації та має послідовників; по-друге,
щоб стати лідером потрібно мати певні природні задатки та постійно працювати
над розвитком лідерських якостей; по-третє, спрямовує свою діяльність на
досягнення групових цілей з урахуванням особистісного інтересу; по-четверте,
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лідер впливає на поведінку групи, організовує і управляє групою для досягнення
групових цілей.
Таким чином, можна зробити висновок, що лідер – це найбільш
авторитетна особистість у групі, яка шляхом використання своїх особистісних
якостей сприяє ефективному досягненню цілей у важливій для групи діяльності
за короткий проміжок часу.
Дослідимо поняття «потенціал». Воно походить від латинського potentia –
сила, міць, можливість, запас, засіб, які можуть бути використані, трактується
науковцями як: задатки та можливості, отримані людиною від народження та
набуті нею у процесі життєдіяльності (Л. Мардахаєв, А. Мудрик, В. Ігнатова);
система постійно поновлюваних ресурсів (А. Деркач, В. Зазикін, Е. Зеер, В.
Марков, Є. Смірнов В. Слободчиков); здатність до змін (М. Лосський, Б.
Паригін, С. Рубінштейн, С. Франк); життєва стратегія та перспектива (А.
Абульханова-Славська).
Досліджуючи поняття «лідерський потенціал» науковці виділяють схожі
характеристики, звертаючи увагу на певні особливості: це сукупність внутрішніх
потреб, можливостей, ціннісного ставлення, засобів (М. Горшков, І. Дригіна, А.
Іванова); В. Міляєва, М. Рожков розуміє лідерський потенціал як сукупність
задатків та здібностей особистості; на думку А.Крилова, П. Овсянкіної, Т.
Медведєвої, В. Васильєва, лідерський потенціал - це сукупність психологічних
якостей, індивідуальних характеристик відповідних потребам групи і найбільш
корисних для вирішення проблемної ситуації, в яку ця група потрапила; А.
Деркач і В. Зазикін виділили серед індивідуальних характеристик потенційні та
поновлювані.
Полярної думки дотримується Г. Латфуллін, пов’язуючи лідерський
потенціал особистості з діяльністю цілої групи, «оскільки кожен її член здатний
впливати на інших співробітників», лідерський потенціал одночасно дається від
народження і отримується в процесі спільної діяльності, а реалізація його
значною мірою залежить від ситуації [8, с. 48].
Щодо визначення поняття «лідерського потенціалу дитини дошкільного
віку», то мусимо констатувати, що тільки декілька науковців досліджували це
поняття. На можливість бути лідером кожної дитини вказує А. Залужний.
Основними особистісними рисами дитини-лідера він вважав активність,
досвідченість, високий рівень розумового розвитку. Дитина з високим рівнем
розумового розвитку проявляє себе як ініціативний лідер, якого інші діти
вважають за краще вибирати в якості партнера по іграх і заняттях [5]. Про
неоднозначну залежність між високим інтелектуальним рівнем та статусом
лідера говорить Т. Сенько. На думку науковця, в якихось групах діти з високим
рівнем інтелектуального розвитку користуватимуться симпатією і будуть
ілдерами, а в інших - ні [13, с.24].
Про зародження феномену «лідерство» у дошкільному дитинстві говорила
М. Вікуліна. На її думку, лідерство у дошкільному дитинстві проявляється у
ігровій діяльності, на формування лідерського стилю у дітей впливає стиль
взаємодії вихователя з дітьми [3].
В. Іванова досліджуючи проблему лідерства в колективі дітей
дошкільного віку, визначила що вже в об’єднаннях дітей дошкільного віку існує
диференційоване ставлення дітей один до одного, через що простежується
статусна ієрархія. У дітей-лідерів, на її думку, розвинене прагнення виконувати
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найбільш активні ролі в іграх, бажання керувати діяльністю однолітків, давати
вказівки [6, с. 48].
Про важливість цілеспрямованого формування готовності стати лідером
говорить Н. Гавриш. На її думку, лідерські риси потрібно розвивати в
комплексі з іншими базовими якостями особистості. Процес формування
базових особистісних якостей має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях і
потребує особливої позиції з боку дорослих, уваги до ровесницьких стосунків
дітей. Звертає увагу на поняття «лідерство», яке розуміє як особистісну
характеристику - сильна, активна особистісна позиція дитини у дитячому
співтоваристві, що проявляється у здатності ініціювати власні дії та інших,
спрямовувати та вісти за собою [4].
Ми цілком згодні з С. Рубінштейном, який підкреслює, що будь-яка
людина від народження має всі потрібні здібності, необхідні для лідерства,
однак такий потенціал може залишитись нереалізованим через те, що цим
здібностям не приділяли достатньої уваги. Чи будуть вони розвиватися, чи
залишаться на стадії задатків, залежить від умов, у яких людина формується як
особистість[12].
Ми пропонуємо формулювання визначення поняття «лідерський
потенціал дитини дошкільного віку» - сукупність соціально-психологічних
характеристик особистості (потреб, можливостей, засобів, ціннісного ставлення),
які забезпечують ефективний вплив на послідовників для досягнення спільних
цілей на етапі дошкільного дитинства.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Аналіз досліджень, присвячених лідерському потенціалу
дошкільника, показує, що в основу цього поняття вчені ставлять
найрізноманітніші особистісні характеристики та способи взаємовпливу лідеру
та всіх членів групи. У лідерському потенціалі дошкільника виділяють дві
складові: те що закладено від природи та те що набуто протягом життя. Розвиток
лідерського потенціалу залежить від активності самої дитини та сприятливих
умов, у яких діє особистість.
Для подальшого дослідження ми вбачаємо доцільність у визначенні
компонентів лідерського потенціалу особистості.
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ДЕФИНІЦИЙНЫЙ
АНАЛИЗ
ПОНЯТИЯ
«ЛИДЕРСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДОШКОЛЬНИКА»
Резюме. В статье приведены результаты теоретического исследования
проблемы формирования лидерского потенциала детей дошкольного возраста, в
частности проанализированы подходы ученых к пониманию сущности понятия
«лидер», «потенциал», «лидерский потенциал дошкольника». При исследовании
понятия «лидер» сделан акцент на субъектности личности, выделены присущие
лидеру личностные характеристики и характеристики лидерской позиции в
деятельности, его роль в определении цели и направленности действий группы;
функциональные особенности взаимодействия лидера с членами группы в
реальных ситуациях. Выявили основные характеристики понятия: авторитетный,
харизматичный член группы, который имеет природные задатки и постоянно
работает над развитием лидерских качеств, влияет на поведение группы,
организует и управляет группой для достижения групповых целей.
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Рассмотрены смежные понятия: «потенциал» и «лидерский потенциал
дошкольника». Исследовали понятие «потенциал», которое ученые понимают
как возможности, которые могут быть использованы для решения жизненных
задач.
Определены основные актуализированные и
потенциальные
характеристики понятия «лидерский потенциал дошкольника», а именно:
природные задатки и возможности, полученные человеком от рождения и
приобретенные ею в процессе жизнедеятельности. На основании проведенного
исследования, сформулированы основное понятие «лидерский потенциал
дошкольника», определены особенности этого понятия с учетом возраста детей.
Под «лидерским потенциалом дошкольника» мы понимаем совокупность
социально-психологических
характеристик
личности
(потребностей,
возможностей, средств, ценностного отношения), которые обеспечивают
эффективное воздействие на последователей для достижения общих целей на
этапе дошкольного детства.
Ключевые слова: лидер, потенциал, дошкольник, лидерский потенциал
дошкольника, инициативность, ответственность.
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DEFINITION ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «LEADERSHIP
POTENTIAL OF A PRESCHOOL CHILD»
Summary. The article presents the results of a theoretical study of the problem
of forming the leadership potential of preschool children. Analyzes approaches of
scientists to understanding the nature of "leader", focuses on the subjectivity of the
leader, selected personal characteristics of the leader, defined his role in the direction
of action group. Based on the conducted research, the basic concept of "leadership
potential of a preschool child" is formulated, and the features of this concept are
determined taking into account the age of children.
Keywords: leader, potential, preschooler, preschooler's leadership potential,
initiative, responsibility.
Abstract. Introduction. The article makes a definitive analysis of the concepts
of «leader» and «leadership potential».
Analysis of publications. The study showed that a lot of attention scholars
have devoted in this issue: leadership theory, scientific approaches to problems of the
relationship between leader group dynamics and leadership, to the problems of
children's groups and collectives, particularly to develop leadership qualities of
children, questions of formation of senior preschool children's social confidence.
Purpose. The purpose of the study was to reveal the new content of the concept
of «leadership potential of preschool children» and an innovative view of the improved
structure of the term in the context of the development of leadership potential in
preschool children.
Results. In the result of the study determined that «leadership potential
preschooler» is a systematic unity of natural and acquired characteristics of
personality, which allows to identify the optimal level of activity for maximum selfrealization at the stage of early childhood.
Conclusion. Annotation. In this article a study and determined the urgency of this
problem, analyzes approaches of scientists to understanding the nature of «leader»,
«leadership potential preschooler». The article analyzes the approaches of scientists to
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understanding the essence of the concept of «leader», «potential» and «leadership
potential». The study of the concept of «leader» focuses on the subjectivity of the
individual, identifies the personal characteristics inherent in the leader, explains the
purpose of the activity and functional features of the interaction of the leader with the
group members in real situations. Related concepts are considered: «potential» and
«leadership potential of a preschool child». The main content characteristics of these
concepts are defined, namely: natural inclinations and opportunities received by a person
from birth and acquired by it in the course of life. The components of these concepts are
defined: actualized and potential. Based on the conducted research, the main concept of
«leadership potential of a preschool child» is formulated, and the features of this concept
are highlighted taking into account the age of children.
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ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
В
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ»
Анотація. В науково-методичній статті розкрито проблему формування
професійної компетентності майбутніх викладачів під час опанування ним
дисципліни «Методика викладання педагогіки дошкільної». Проаналізовано
дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців щодо тлумачення понять
«компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність
викладача»; висвітлення проблеми формування компетентності загалом і
професійної зокрема в майбутніх викладачів вищої школи.
Здійснено аналіз досліджень науковців щодо виокремлення ними
компонентів професійної компетентності викладача вищої школи. Виділено та
обґрунтовано компоненти професійної компетентності майбутнього викладача
дисципліни «Дошкільна педагогіка»: мотиваційний, когнітивний, фаховометодичний, рефлексивно-прогностичний.
Продемонстровано формування компонентів професійної компетентності
майбутнього викладача на прикладі викладання дисципліни «Методика
викладання педагогіки дошкільної».
Представлено мету, завдання, зміст
дисципліни «Методика викладання педагогіки дошкільної», реалізація яких
сприятиме формуванню професійної компетентності майбутнього викладача
дошкільної педагогіки; застосування технологій проблемного, позиційного й
інтерактивного навчання в процесі викладання даної дисципліни.
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, професійна
компетентність, професійна компетентність викладача, компоненти професійної
компетентності, дошкільна педагогіка.
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