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МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУ ТА 

ОСОБИСТОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТУ ЯКОСТЕЙ ЛІДЕРІВ 

 

Постановка проблеми. Загальна глобалізація торкнулася освіти, її 

історико-педагогічних аспектів, порівняльно-педагогічних досліджень, 

методів навчання і змісту освіти [1]. В останні десятиріччя з'явилось 

поняття «глобальне освіта», під яким розуміють особливу мегасистему, де 

ставляться і реалізуються цілі національної та світової освітньої політики, 

де функціонують специфічні зв'язки і відносини, спрямовані на 

розширення можливостей розвитку особистості [2]. 

Зіткнувшись з розмаїттям норм і світоглядів, людське суспільство 

все частіше опиняється у ситуаціях, коли треба дати дуже швидку 

відповідь аби вирішити виникаючі проблеми або отримати з цього вигоду 

для загального благополуччя [3]. Як результат, зростають і змінюються 

вимоги до лідера у політиці, на виробництві, в освіті тощо [4]. Зміна 

причин, основ лідерства пов`язано з новими віяннями часу [5]. Сучасна 

організація програє, якщо розвивається традиційними шляхами [6], тому 

вона вимушена орієнтуватися на нові, інноваційні, напрями в своєму 

розвитку, вимагаючи від своїх лідерів зростаючої креативності (творчості), 

розвинутих інтелектуальних та особистісних якостей [7].  

Основною метою роботи є дослідження взаємозв’язку та 

взаємовпливу інтелекту, особистісних якостей та лідерства як особливих 



вимог до інноваційної людини початку ХХІ століття. 

Результати дослідження. 

Основна гіпотеза дослідження полягає у тому, що лідерство є 

актуалізацією сукупності властивостей людини, які включають чітке 

формулювання соціально значущої мети (більш високого рівня по 

відношенню до поточних цілей), наявність високої мотивації та очевидних 

ресурсів для її досягнення, відповідних особистісних якостей лідера, 

відповідний розвиток його інтелекту [8], що забезпечує рух до мети в 

умовах змінного (у тому числі, непередбачуваного) середовища з 

урахуванням змін на мікро-вікових інтервалах [9]. 

Методологічною основою роботи є теоретичні та практичні уявлення 

про структурний (складний і неоднорідний) характер інтелектуальних та  

особистісних якостей індивіда [10], [11], динамічний характер вимог до 

лідерства на рубежі переходу від постіндустріального [12] до 

інформаційного (знання- та особистісно-орієнтованого) суспільства, у т.ч. 

синтетичного середовища  [13]. 

Історично термін «лідер», згідно з Оксфордським словником 

англійської мови, виник у XIII столітті. Запозичене зі старослов'янського 

слово «вождь» етимологічно означає «проводир війська» або пізніше — 

«загальновизнаний ідейний керівник партії, громадського руху». Але 

керівник не завжди лідер, що призводить до неоднозначності використання 

та тлумачення цього слова через неясність у розумінні таких понять, як 

«керівник», «стратег», «лідер».  Увага надається різним аспектам лідерства 

і  особливим компонентам, які вносить лідер. 

Висновки та перспективи подальших розробок. Інтелект є особливою 

властивістю людини, фундаментом її особистості, має багатовимірний 

характер за критеріями як видів (типів), так і форм прояву. 

У залежності від сфери прояву та діяльності ті чи інші структурні 

компоненти особистості взаємодіють із відповідними компонентами 



структури інтелекту, створюючи лідера відповідного типу (стратегічний, 

ситуативний, професійний тощо). 

Були виявлено особистісні якості, що зумовлюють лідерство - 

інтелект, активність, домінування, самовпевненість, прагнення до успіху, 

комунікабельність. Проте пізніше виявилося, що особистісні риси багато в 

чому пов'язані зі сприйняттям лідерства. На ефективність лідерства 

(управлінського) впливають деякі особистісні якості. У цьому разі необхід-

не поєднання особистісних рис із професійною компетентністю. 

Для ефективного лідера необхідні такі здібності: 

 здійснювати стратегічне окреслення перспектив розвитку 

керованої організації; 

 моделювати складну ситуацію, прораховувати ризики, змінювати 

організаційну структуру та культуру при необхідності; 

 спроможність вселяти віру в себе й свої можливості; 

 інтелектуальне піднесення (здатність переконувати дослідників у 

новому рішенні старих проблем);  

емоційній інтелект (уміння задовольняти емоційні потреби свого оточення) 

та емоційна інтелігентність (самопоінформованість, саморегуляція, 

мотивація до досягнень, емпатія, соціальні навички). 
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