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Секція 1. Педагогіка початкової школи 

 

Формування лідерських якостей учнів початкової школи 

Андрющенко Єва 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Н. М. Якушко 
 

Для ефективного розвитку суспільства й економіки України необхідні 

яскраві та харизматичні лідери, підготовку яких, на нашу думку, потрібно 

здійснювати, починаючи із шкільних років, зокрема з молодшого шкільного 

віку. Зважаючи на вікову специфіку учнів, актуальним є розвиток їхніх 

лідерських здібностей.  

Теоретичні і практичні аспекти розвитку лідерських якостей 

досліджувались у різних галузях знань, зокрема педагогіці, психології, 

соціальній педагогіці тощо. Поняття «лідерські якості», його зміст та головні 

компоненти, створення умов для розвитку лідерських якостей, а також 

проблеми виховання лідерів і формування соціально активної особистості 

аналізуються у працях Д. Алфімова, Т. Вежевич, А. Войцихова, І. Купи, 

Т. Прохоренка, К. Садохіної, Ж. Петрочко, М. Риженко, Н. Сушик та ін. Засоби 

розвитку лідерських якостей представлені у роботах Д. Алфімова, В. Мороза, 

В. Ягоднікової та інших.  

Лідерські якості – це узагальнені властивості лідера створювати нове 

бачення вирішення проблеми, успішно впливати на послідовників у напрямку 

досягнення групою або організацією суспільно корисних цілей, а також 

створювати позитивну соціально-психологічну атмосферу в колективі.  

Аналіз різних наукових підходів до визначення лідерських якостей 

особистості дав підстави для визначення структури лідерських якостей 

школяра: особистісний компонент – загальні риси лідера як систему його 

ціннісних орієнтирів і відносин із навколишнім світом і людьми, основу 

особистісної характеристики; поведінковий компонент – лідерську поведінку як 

умову взаємного сприйняття, взаєморозуміння, взаємооцінки; ситуаційний 

компонент – ситуації, у яких діє лідер, як передумова успішної діяльності. 

Основними видами діяльності, які спрямовані на формування лідерських 

якостей молодших школярів в освітньому просторі, є: навчальна діяльність 

(індивідуальна, групова, колективна); виховна діяльність (дискусії, бесіди на 

відповідну тематику, участь у тренінгах, конкурсах, змаганнях, розігрування 

рольових ситуацій); дослідницько-пошукова діяльність (участь у конференціях, 

проектах, програмах); проективна діяльність (розроблення та захист 

індивідуальних і колективних проектів, творчих справ); громадська діяльність 

(участь у роботі органів учнівського самоврядування тощо)  

Високі вимоги ставляться не тільки до учнів, а й і до особистості 

педагога, який у своїй діяльності повинен враховувати індивідуальні та вікові 

особливості школярів, створювати умови, які забезпечували б у процесі 

навчання подальший розвиток лідерських якостей, здібностей та інтересів 

школярів. Процес підготовки лідерів повинен будуватися на основі 

співробітництва, виховання активності та поваги. 


