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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про обговорення дисертаційної роботи О. Д. Павлюк на тему: 

«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» на предмет 

рекомендації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

053 Психологія.  

СЛУХАЛИ: про завершення дисертаційної роботи О. Д. Павлюк на тему: 

«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» та 

рекомендацію її до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 053 Психологія. 

ВИСТУПИЛИ: 

Карамушка Л. М., головуюча на засіданні кафедри психології 

управління, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, яка повідомила про подання на фаховий семінар дисертації 

О. Д. Павлюк «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» 

на предмет обговорення та рекомендації її до захисту. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на вченій раді 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України 

(протокол № 7 від 21.09.2016 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України 

(протокол № 7 від 29.11.2016 р.). 

Дисертаційне дослідження виконувалося протягом 2016 – 2021 рр. в 

межах комплексної науково-дослідної теми кафедри психології управління 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»:  

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій» (державний реєстраційний номер 0117U006772, 2017-2021 рр.). 



Дисертаційне дослідження виконане під керівництвом О. І. Бондарчук, 

доктора психологічних наук, професора, зав. кафедри психології управління. 

СЛУХАЛИ: З доповіддю виступила здобувач О. Д. Павлюк про 

результати дослідження з проблеми «Психологічні умови розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ». 

Павлюк О. Д. Дозвольте ознайомити вас із результатами дисертаційного 

дослідження за темою: «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів 

ПТНЗ». 

Соціально-економічний розвиток України в період надзвичайно 

стрімких змін об’єктивно пов'язаний з комплексними та якісними 

трансформаціями в освітній сфері нашого суспільства, спрямованими на 

піднесення її до рівня вимог сучасності та світових стандартів, підготовку 

здобувачів освіти, здатних дати гідну відповідь на виклики сьогодення. На 

даному етапі стрімкого розвитку суспільства наша держава потребує 

ефективних, цілеспрямованих робітників-лідерів, а заклади освіти – 

наполегливих, креативних та ерудованих абітурієнтів, що будуть ефективно 

навчатися, працювати, організовувати та забезпечувати ефективну діяльність, 

надихати та вести за собою. Це висуває особливі вимоги до їх особистісних 

характеристик, серед яких вагоме місце займають лідерські якості. 

Невипадково за матеріалами Всесвітнього економічного форуму лідерство і 

соціальний вплив отримали шосту позицію серед провідних 15 навичок людини 

ХХІ століття.  

Слід зазначити, що феномен лідерства та проблеми розвитку лідерських 

якостей досліджували у межах різних підходів, зокрема: :характерологічного 

(Р. Богардус, Дж. Крюгер, Ф. Сміт, Г. Тард та ін.), поведінково-ситуативного 

(Б. Бланчард, П. Херсі, Р. Стогділ, Ф. Фідлер та ін.), інтерактивного (Г. Граєн, 

К. Левін, Д. Мак Грегор , Я. Морено та ін.), діяльнісного (Л. Анцифєрова, 

О. Асмолов, О. Леонттьєв, А Петровський та ін.), ціннісно–гуманістичного 

(Г. Балл, І. Бех, О. Бондарчук, Л. Карамушка, А. Маслоу та ін.), генетико-

моделюючого (С. Максименко, К. Максименко та ін.), суб’єктно-вчинкового 

(В. Татенко, В. Роменець та ін.), трансформаційного (В. Бенніс, М. Деванна, 

Б. Еволіо, Б. Нанус, Н. Тічи та ін.), фасилітативного (Тр. Бентлі, Дж. Колінз, 

Дж. Росс Лоуфорд, П Лушин та ін.). Досліджувались проблеми лідерства в 

організаціях, зокрема, в системі вищої та середньої освіти (О. Бондарчук, 

О. Брюховецька, Л. Карамушка, О. Романовський, Carter, D. F., Ro, H. K., Alcott, 

B., Lattuca, L. R. та ін.), у громадській діяльності (М. Лукашевич, О. Снісаренко, 

Л. Сніцар та ін.), у представників соціономічних професій (В. Балахтар, 

А. Кальянов та ін.), військових (В. Бойко та ін.) тощо. 

Вивчались особливості формування й розвитку лідерських якостей: у 

старшокласників (Ш. Бюлер, С. Кузікова, І. Нікітіна, Н. Підбуцька та ін.), у 

процесі професійної підготовки та, зокрема, у процесі навчання (М. Братко, 

О. Косечук, Н. Мараховська, В. Романець, Н. Сушік, Г. Тітова, В. Ягоднікова, 

М. Ярмаченко та ін.), впровадження освітніх інновацій (G. Messmann, R. Mulder 

та ін.), у позанавчальній роботі (С. Лучанська, Л. Ніколенко, Н. Семченко, 

D. Hancock, P. Dyk, K. Jones та ін.); у тому числі, за допомогою інноваційних 

методів навчання (Л. Кайдалов, М. Щокін та ін.), які, зокрема, 

використовувалися при дослідженні окремих психолого-педагогічних умов 



розвитку лідерських якостей підлітків на базі дитячого оздоровчого табору 

(К. Садохіна) тощо. 

У галузі професійної та професійно-технічної освіти проблема лідерства 

досліджувалася стосовно керівників відповідних закладів (Л. Сергеєва, 

M. Mesfin, E. van Niekerk та ін.), щодо педагогічних працівників (M. Bouwmans, 

G. Marshall, S. Kiffin-Petersen, G. Soutar та ін.), вивчались риси особистості 

фахівців, дотичні до лідерських, зокрема, конкурентоздатність (Т. Стойчик, 

Л. Сергеєва та ін.)  

Що ж до учнів ПТНЗ, то проблему розвитку їх лідерських якостей 

досліджено фрагментарно, переважно в межах педагогіки, як, наприклад, 

стосовно підготовки лідерів до роботи у профілактичних програмах з учнями 

(Т. Спіріна, Н. Тимошенко) або в умовах неформальної освіти (Т. Журавель, 

Ю. Рогозіна). У психологічних дослідженнях в основному йдеться про 

вивчення окремих лідерських якостей чи груп якостей учнів ПТНЗ (О. Горова, 

О. Козак, Т. Чаусова та ін.).  

Разом з тим системно психологічні умови розвитку лідерських якостей 

учнів ПТНЗ з урахуванням специфіки їх навчальної та виробничої діяльності 

попри всю актуальність не виступали предметом спеціального дослідження. 

Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня розробленість 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні умови 

розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ». 

Об’єкт дослідження – лідерські якості учнів ПТНЗ. 

Предмет дослідження – психологічні умови розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ. 

Для досягнення поставленої мети та перевірки висунутих припущень 

було визначено наступні завдання:  

1) на основі теоретичного аналізу літератури визначити основні підходи 

до дослідження проблеми лідерських якостей та психологічних умов їх 

розвитку; 

2) обґрунтувати сутність і структуру лідерських якостей учнів ПТНЗ та 

психологічні умови їх розвитку;  

3) емпірично дослідити рівні та особливості розвитку лідерських якостей 

в учнів ПТНЗ та психологічні умови їх розвитку; 

4) визначити комплекс психолого-управлінських, психолого-педагогічних 

та індивідуально-психологічних заходів з актуалізації психологічних умов 

розвитку лідерських якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів;  

5) розробити та апробувати програму розвитку лідерських якостей учнів 

ПТНЗ з урахуванням визначених психологічних умов. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених у роботі завдань 

розроблено програму дослідження і застосовано комплекс методів 

дослідження: 

• теоретичні методи: теоретичний аналіз, узагальнення, 

систематизація, моделювання, що застосовувалися для визначення теоретико-

методологічних основ дослідження лідерських якостей учнів ПТНЗ та 



психологічних умов розвитку. 

• емпіричні методи, що використовувалися для дослідження 

компонентів і особливостей розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ, зокрема, 

для дослідження: а) мотиваційного компоненту лідерських якостей: методика 

діагностики досягнень (автор – М. Магомед Емінов), методика діагностики до 

успіху (автор Т. Елерс), мотиваційний компонент лідерських якостей 

авторської методики «Самооцінка лідерських якостей учнів ПТНЗ», 

б) когнітивного компоненту: тест-опитувальник критичності мислення (автор – 

Н. Гущін), методика «Доповнення слів» (автор –  Г. Айзенк, модифікація 

Н. Головань), спрямованого на вивчення параметрів творчого мислення 

досліджуваних, когнітивний компонент лідерських якостей авторської 

методики «Самооцінка лідерських якостей учнів ПТНЗ», в) емоційно-вольового 

компоненту: методика діагностики лідерських здібностей (автори – Є. Жаріков, 

Є. Крушельницький), спрямована на дослідження лідерських якостей емоційно-

вольового спрямування, методика «Експрес-діагностика відповідальності» 

(автор – В. Прядеін), тест стресостійкості (автори – С. Коухен, Г. Вілліансон), 

емоційно-вольовий компонент лідерських якостей авторської методики 

«Самооцінка лідерських якостей учнів ПТНЗ; г) комунікативно-

організаторського компоненту: методика діагностики комунікативних та 

організаторських схильностей (КОС-2, автор – Б. Федоришин), методика 

дослідження міжособистісних відносин у групі (соціометрія, автор – 

Я, Морено, адаптація І. Єрмакова), комунікативно-організаційний компонент 

лідерських якостей авторської методики «Самооцінка лідерських якостей учнів 

ПТНЗ»; д) особистісного компоненту: методика дослідження самооцінки 

(автори Т. Дембо - С. Рубінштейн), методика діагностики оптимізму та 

активності (AOS, автори – І. Шуллер, А. Комуніан, адаптація Н. Водопьянової і 

М. Штейна), особистісний компонент лідерських якостей авторської методики 

«Самооцінка лідерських якостей учнів ПТНЗ». Статистична обробка даних 

здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 17.0). 

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася протягом 2016–2021 рр. і складалася з чотирьох етапів. 

На першому етапі (2016 р.) було визначено теоретико-методологічні 

засади дослідження проблеми лідерських якостей учнів ПТНЗ та психологічних 

умов їх розвитку (виокремлено основні наукові підходи до вивчення лідерських 

якостей особистості, визначено базові поняття, побудовано структурну модель 

лідерських якостей учнів ПТНЗ та здійснено теоретичний аналіз психологічних 

умов їх розвитку), а також розроблено програму дослідження. 

На другому етапі (2017-2018 рр.) проведено констатувальну частину 

емпіричного дослідження, спрямовану на визначення рівнів та особливостей 

розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ). 

На третьому етапі (2019-перша половина 2020 рр.) реалізовано 

формувальну частину емпіричного дослідження, розроблено та апробовано 

програму розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ з урахуванням визначених 

на попередніх етапах психологічних особливостей та умов. 

На четвертому етапі (2020 р.) було здійснено аналіз, інтерпретацію та 

узагальнення результатів наукового дослідження, оформлено текст дисертації. 



Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено у процес навчання інженерно-педагогічних кадрів ДНЗ 

«Київський центр професійно-технічної освіти) (довідка про впровадження № 

313 від 28.10.2017 р.), на базі ДНЗ «КЦПТО» проведено комплексну тренінгову 

роботу з директорами ПТНЗ м. Києва (довідка про впровадження № 124 від 

03.05.2017 р.), у рамках роботи «Школи педагогічного становлення молодого 

педагога» впроваджено тренінгову програму «Розвиток лідерських якостей ІПК 

закладів професійно-технічної освіти м. Києва (довідка про впровадження 

№ 372 від 06.12.2019 р.), апробовано і впроваджено тренінг на тему: «Розвиток 

лідерських якостей учнів закладів професійної (професійно-технічної освіти» 

(довідка про впровадження №21 від 22.01.2020 р.). на базі ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» було 

впроваджено програму тренінгу «Розвиток лідерських якостей учнів закладів 

професійної (професійно-технічної освіти) (довідка про впровадження № 73 від 

14.05.2020 р.), також дану програму впроваджено в освітній процес ДПТНЗ 

«Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу» (довідка про 

впровадження №466 від14.10.2020 р.). 

Експериментальна база. Констатувальний етап емпіричного дослідження 

здійснено на базі ДНЗ «Київський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою», Вищого професійного училища № 33» (м. Київ), Київського 

вищого професійного училища сервісу та дизайну, Київського професійного 

будівельного ліцею, Вищого професійного училища № 1» (м. Рівне), 

Слов’янського професійного художнього ліцею (м. Слов’янськ). У дослідженні 

взяли участь 370 учнів зазначених закладів освіти. 

Експериментальною базою формувального етапу емпіричного 

дослідження став ДНЗ «Київський центр професійно-технічної освіти». У 

дослідженні взяли участь 60 здобувачів освіти першого курсу навчання, з яких 

30 осіб склали експериментальну групу і 30 – контрольну.  

Загальна кількість учнів ПТНЗ, які брали участь у констатувальному та 

формувальному етапах емпіричного дослідження, становить 430 осіб.. 

Щодо першого завдання: за результатами теоретичного аналізу 

літератури виокремлено основні теоретико-методологічні підходи до 

дослідження лідерства (характерологічний, поведінково-ситуативний, 

інтерактивний, діяльнісний, генетико-моделюючий, трансформаційний, 

системний, ціннісно-гуманістичний, фасилітативний, суб’єктно-вчинковий) за 

узагальненням яких лідерські якості особистості визначено як комплексні 

особистісні утворення, що зумовлюють відносно стабільну лідерську поведінку 

особистості по відношенню до себе й довкілля.  

Розвиток лідерських якостей відбувається у процесі групової діяльності 

та актуалізується за умови фасилітативного супроводу відповідного процесу, 

що передбачає врахування індивідуально-психологічних та інших, у тому числі, 

вікових особливостей особистості. 

Щодо другого завдання: обґрунтовано сутність і структуру лідерських 

якостей учнів ПТНЗ. 

Визначено лідерські якості учнів ПТНЗ як сукупність їх стійких 

особистісних властивостей, що формуються, проявляються, розвиваються у 



процесі спільної навчально-виробничої та позакласної діяльності, сприяють 

досягненню її цілей завдяки активності, здатності самостверджуватися, 

впливати на поведінку інших, бути прикладом них,  вести за собою. 

У структурі лідерських якостей учнів ПТНЗ виокремлено п’ять 

компонентів. Мотиваційний компонент лідерських якостей забезпечує 

мотивацію успіху учнів ПТНЗ, потребу в досягненні поставлених цілей, 

прагнення до самоствердження та самореалізації. Когнітивний компонент 

лідерських якостей зумовлює логічність, здатність до прогнозування та 

узагальнення, критичність та розсудливість, творче мислення учнів ПТНЗ. . 

Емоційно-вольовий компонент лідерських якостей учнів ПТНЗ містить такі їх 

риси, як: цілеспрямованість, цілісність і послідовність, наполегливість, 

відповідальність, рішучість, упевненість у собі, стресостійкість, 

врівноваженість, готовність до ризику тощо. Комунікативно-організаційний 

компонент лідерських якостей визначають такі риси учнів ПТНЗ, як: 

комунікабельність, тактовність, уважність, ініціативність, енергійність, 

доброзичливості, вміння працювати в системі зворотного зв’язку, вміння 

розв’язувати конфлікти та адаптуватися. Особистісний компонент лідерських 

якостей зумовлює адекватну самооцінку, чесність, порядність, надійність, 

активність, оптимізм, почуття гумору, вимогливість до себе та до інших. 

Теоретично обґрунтовано психологічні умови розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ: 1) психолого-управлінські: вміння керівництва ПТНЗ 

мотивувати інженерно-педагогічних працівників до розвитку лідерських 

якостей учнів; створювати сприятливий соціально-психологічний клімат; 

організовувати з урахуванням специфіки освіти дорослих відповідну 

психологічну підготовку управлінського та інженерно-педагогічного складу 

ПТНЗ; 2) психолого-педагогічні: ініціювання інженерно-педагогічними 

працівниками сукупності заходів у межах навчальної, виробничої та 

позакласної діяльності, що спрямовані на розвиток лідерських якостей учнів 

ПТНЗ; здатність класних керівників та майстрів виробничого навчання 

визначати проблемні місця їх розвитку та організовувати відповідне навчання 

здобувачів освіти та ін.; 3) індивідуально-психологічні: розвинені мотивація 

успіху, потреба в досягненні поставлених цілей, прагнення до самоствердження 

та самореалізації, які зумовлюють розвиток мотиваційного компонента; 

логічність, здатність до прогнозування та узагальнення, критичність та 

розсудливість, творче мислення, що актуалізують розвиток когнітивного 

компонента; комунікабельність, доброзичливість, тактовність, ініціативність, 

уміння взаємодіяти в системі зворотного зв’язку та ін., що активізують 

розвиток комунікативно-організаційного компонента; цілеспрямованість, 

наполегливість, відповідальність, рішучість, упевненість у собі, стресостійкість, 

врівноваженість, готовність до ризику, що зумовлюють розвиток емоційно-

вольового компонента; адекватна самооцінка, чесність, порядність, активність, 

оптимізм, почуття гумору, вимогливість до себе та до інших, що є основою 

розвитку особистісного компонента лідерських якостей тощо. 

Щодо третього завдання: за результатами емпіричного дослідження 

виявлено недостатні рівні розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ та їх 

компонентів, порівняльний аналіз яких свідчить про їх нерівномірний розвиток. 

Так, дещо вищі рівні розвитку можна відзначити за особистісним і 



мотиваційним компонентами лідерських якостей, високі рівні яких виявлено в 

третини й чверті досліджуваних відповідно. Найменш розвинутим порівняно з 

іншими виявився когнітивний компонент, високий рівень якого виявлений 

лише у близько десятої частини, натомість низький – у понад третини 

респондентів.  

Стосовно мотиваційного компоненту розвитку лідерських якостей учнів 

ПТНЗ установлено, що значній кількості досліджуваних властиві амбівалентні 

мотиваційні тенденції у контексті лідерства, вони не прагнуть до 

самоствердження та самореалізації, мають досить невисокі показники потреби 

досягнення та мотивації успіху. 

Щодо когнітивного компоненту констатовано недостатній рівень 

здатності до прогнозування, низький рівень критичності та розсудливості, 

недостатньо розвинене творче мислення; низькі показники розвитку логічності 

тощо. 

Стосовно емоційно-вольового компоненту лідерських якостей учнів 

ПТНЗ йдеться про недостатньо розвинені відповідальність та рішучість, 

недостатній рівень вміння довільно управляти своїми емоціями у поведінці, 

низькі показники стресостійкості. 

Щодо комунікативно-організаційного компоненту розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ установлено недостатній рівень розвитку комунікативних 

та організаторських схильностей, наявність значної кількості учнів із низьким 

соціометричним статусом у навчальній групі («тих, ким нехтують» і 

«ізольованих»). 

Стосовно особистісного компоненту розвитку лідерських якостей 

визначено, що майже чверть досліджуваних мають занижений або 

нереалістичний рівень домагань, завищену або занижену самооцінку, 

виявляють некритичне ставлення до власних можливостей, є недостатньо 

активними та оптимістичними.  

При цьому за результатами дисперсійного аналізу констатовано пряме 

співвіднесення показників самооцінки учнями ПТНЗ показників розвитку 

лідерських якостей за кожним із компонентів і результатами вивчення 

зазначених показників за валідними психодіагностичними методиками (р < 

0,01). 

За результатами кластерного аналізу визначено загальні рівні розвитку 

лідерських якостей учнів ПТНЗ: високий (п’ята частина досліджуваних), 

середній (дві третини респондентів), низький (кожний шостий досліджуваний). 

За критерієм 2 і дисперсійним аналізом констатовано гендерно-вікові, 

навчально-виробничі та соціально-демографічні особливості розвитку 

лідерських якостей учнів ПТНЗ. 

Стосовно гендерно-вікових особливостей учнів ПТНЗ, виявлений вищий 

рівень розвитку лідерських якостей у хлопців порівняно з дівчатами (р < 0,01), 

зокрема, хлопці характеризуються вищим показниками критичності мислення 

ніж дівчата (р < 0,05), а також перевищують учениць за показниками 

лідерських якостей емоційно-вольового спрямування (р < 0,01).  



Щодо віку досліджуваних, йдеться про більшу вираженість 

мотиваційного компоненту лідерських якостей учнів ПТНЗ, старших за віком 

(на рівні тенденції, р = 0,1). 

Стосовно навчально-виробничих особливостей розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ установлено їх залежність від: рівня їх середньої освіти 

особливо за мотиваційним компонентом лідерських якостей (р < 0,05); типу 

майбутньої професії: вищий рівень розвитку таких якостей виявлено у 

представників професії типу «людина-техніка» порівняно з представниками 

професії типів «людина-людина» і «людина-знакова система», особливо за 

показниками творчого мислення (р < 0,05); участі в гуртках і секціях (р < 0,01). 

Щодо соціально-демографічних особливостей розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ визначені відмінності у прояву таких якостей залежно: від 

місця проживання досліджуваних: вищий рівень розвитку лідерських якостей 

виявлений серед мешканців сільської місцевості, порівняно з тими учнями, які 

проживають у місті (р < 0,05), зокрема, вищого рівня домагань (р < 0,01) і 

оптимізму мешканців села (р < 0,05); складу сім’ї (на рівні слабкої тенденції, р 

= 0,16); кількості дітей у сім’ї, зокерма, за комунікативними схильностями (р < 

0,05) і критичнісю мислення (р < 0,01). 

Стосовно четвертого завдання: Визначено комплекс заходів, 

спрямованих на актуалізацію у формувальному експерименті психологічних 

умов розвитку лідерських якостей: 1) психолого-управлінських – через 

психологічне консультування та навчання адміністрації та педагогічного 

колективу з питань створення безпечного розвивального освітнього середовища 

та ін.; 2) психолого-педагогічних умов – через умотивованість ІПК до розвитку 

лідерських якостей учнів ПТНЗ, організацію у взаємодії з практичним 

психологом ПТНЗ відповідного вивчення та психологічного навчання учнів та 

ін.; 3) індивідуально-психологічні умов – внаслідок тренінгової роботи, що 

забезпечує в здобувачів освіти: розвинену мотивацію успіху, прагнення до 

самоствердження та самореалізації, критичність, творче мислення; підвищення 

рівнів відповідальності, стресостійкості, оптимізму та ін.  

Щодо п’ятого завдання: розроблено та апробовано програму розвитку 

лідерських якостей учнів ПТНЗ з урахуванням визначених психологічних умов, 

що містить три модулі. Модуль 1 «Лідерство та лідерські якості учнів 

професійно-технічних навчальних закладів: сутність та теоретичні підходи» 

спрямований на актуалізацію мотивації розвитку лідерських якостей та 

опанування відповідних теоретичних засад. У межах модуля 2. «Лідерські 

якості учня ПТНЗ: психологічна діагностика та умови розвитку» передбачено 

вивчення та аналіз лідерських якостей та особистісних ресурсів їх розвитку. 

Модуль 3. «Лідерські якості як чинник ефективності діяльності та 

спілкування» присвячений розвитку емоційно-вольового та комунікативно-

організаційного компонентів лідерських якостей на основі регуляції власного 

емоційного стану, навичок групової та колективної роботи тощо. 

Доведено ефективність авторської програми розвитку лідерських якостей 

учнів ПТНЗ, про що свідчить позитивна, статистично значуща динаміка рівнів 

лідерських якостей учасників експериментальної групи загалом і за всіма 

компонентами лідерських якостей зокрема на відміну від контрольної групи. 



Здійснене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ. У перспективі доцільно дослідити 

особливості розвитку лідерських якостей керівників, педагогічних працівників, 

практичних психологів ПТНЗ та інших закладів середньої та вищої освіти. 

Важливим уявляється вивчення особистісної готовності педагогічних і науково-

педагогічних працівників до розвитку лідерських якостей учнів і студентів. 

Дякую за увагу! 

Здобувачеві були поставлені запитання. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

У процесі Вашого дослідження окрім учнів було проведено комплекс 

заходів з директорами, адміністрацією та ІПК навчальних закладів ПТНЗ 

м. Києва. Яка була мета такої діяльності та чи розглядались показники після 

завершення даної роботи? 

Павлюк О. Д. 

Метою організації та проведення комплексних заходів, що проводилися у 

продовж 2017-2019 рр., було вивчення, накопичення та засвоєння теоретичного 

та практичного матеріалу з проблем: «Ефективне лідерство», «Зворотний 

зв'язок в процесі розвитку лідерських якостей між учнями та ІПК», «Зворотний 

зв'язок в управлінській роботі в процесі розвитку лідерських якостей ІПК та 

учнів навчальних закладів», за якими в кінцевому результаті було визначено 

психолого-управлінські та психолого-педагогічні умови розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ. Тренінгові заняття стали основою для організації 

психологічної підтримки учнів в навчально-виховному процесі та виробничій 

діяльності. Наслідки такої роботи констатували опосередковано як такі, що 

позначилися на рівнях розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ та можливості 

для дослідження з даним контингентом. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

Які особливі чи специфічні форми лідерства найчастіше проявляються в 

здобувачів освіти ПТНЗ? 

Павлюк О. Д. 

За моїми спостереженнями впродовж досить тривалого часу у процесі 

навчально-виховної та трудової діяльності в учнів чітко прослідковується 

неформальне лідерство, яке часто супроводжується девіантною поведінкою з 

досить негативними наслідками. Я вважаю, що така поведінка зумовлена 

низьким рівнем розвитку всіх компонентів лідерських якостей здобувачів 

освіти, умовами в яких вони проживають та негативним прикладом значущих 

для них осіб. З приводу вираженості лідерських якостей, що найбільше цінують 

здобувачі освіти – це надійність, порядність та чесність. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

В якій організаційній формі було проведено тренінг: факультатив, 

семінар? 

Павлюк О. Д. 

На початку 2019-2020 навчального року було представлено та 

обґрунтовано програму, яку впроваджено в освітній процес в ДНЗ «КЦПТО». 



Тренінгову програму було включено в план практичного психолога ДНЗ 

«КЦПТО», погоджено з методистом навчального закладу, затверджено 

директором та апробовано впродовж двох місяців з двома навчальними 

групами. Дана програма складалася з восьми занять по шість годин та 

проводилася згідно плану. 

Доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин:  

Скажіть, будь ласка, чому для Вас було актуальним брати дослідження 

саме лідерських якостей такої категорії здобувачів освіти? 

Павлюк О. Д. 

На даному етапі розвитку ПТНЗ гостро стоїть проблема розвитку саме 

лідерських якостей. На початку моєї трудової діяльності виникали складнощі з 

організацією групової діяльності, організації перспективного та 

результативного колективу загалом. Тому для перспективної та комплексної 

взаємодії усіх учасників освітнього процесу для розв’язання поставлених 

завдань в навчальному закладі, дана проблематика є надзвичайно актуальною, 

що й зумовило мої дослідницькі інтереси. 

Доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин:  

Уточніть, будь-ласка, за допомогою яких методів Ви вивчали когнітивний 

компонент лідерських якостей респондентів? 

Павлюк О. Д. 

Це, по-перше, авторської методики «Самооцінка лідерських якостей учнів 

ПТНЗ», і зокрема, її когнітивний блок, також використовували тест-

опитувальник Н. Гущіна,спрямований на дослідження  критичності мислення та 

модифікований варіант методики Г. Айзенк «Доповнення слів» для вивчення 

вивчення параметрів творчого мислення учнів. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук  

Опишіть, будь ласка, суть Вашої авторської методики. 

Павлюк О. Д. 

У процесі теоретичного аналізу, вивчення наукової літератури, досвіду 

науковців, експертної оцінки (досвідчених практичних психологів ПТНЗ) було 

розроблено модель лідерських якостей здобувачів освіти, яка містить п’ять 

компонентів: мотиваційний, комунікативно-організаційний, особистісний, 

когнітивний та емоційно-вольовий. Вищезазначені компоненти складаються з 

комплексу лідерських якостей. На основі моделі ми розробили методику 

дослідження лідерських якостей, в якій учні оцінювали власні лідерські якості 

за п’ятибальною шкалою за кожним із вищезазначених компонентів. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук : 

Поясніть, будь ласка, чому у Вашому дослідженні обрано саме такі вікові 

категорії (до та після 17 років)? 

Павлюк О. Д.: 

Ураховуючи специфіку навчальних закладів, ми обрали дві вікові 

категорії (до та після 17 років), які співвідносяться з контингентом осіб, які 

вступають у заклади ПТО і здобули базову (9 класів) чи повну (11 класів) 

середню освіту.  

Кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Чаусова:  

У вашому дослідженні Ви описуєте формальне лідерство та 

представляєте розроблену Вами тренінгову програму розвитку лідерських 



якостей учнів ПТНЗ, скажіть будь-ласка, чи може дана програма в освітньому 

просторі впливати на таке явище як булінг? 

Павлюк О. Д. 

Дякую за запитання, дана програма розроблялася відповідно до тематики 

дисертаційного дослідження, тому можна зробити висновок, що вона впливає 

на розвиток саме лідерських якостей. Щодо проблеми булінгу, її вивчення не 

входило до завдань нашого дослідження, але уявляється перспективним 

напрямом подальших наукових розвідок.  

Кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Чаусова:  

Як Ви вважаєте, як розвиток лідерських якостей здобувачів освіти ПТНЗ 

позначатиметься на їх подальшій професійній діяльності? 

Павлюк О. Д. 

У майбутньому після закінчення навчального закладу учні, що мають 

розвинені лідерські якості, зможуть реалізувати себе в професійній діяльності, 

організовувати роботу, формувати команду та вести за собою, мотивувати та 

направляти в річищі продуктивної діяльності та міжособистісної взаємодії. 

Доктор психологічних наук, професор О. В. Брюховецька: 

Скажіть, будь ласка, з якими труднощами та проблемами Ви стикались 

впродовж підготовки дисертації, під час формування лідерських якостей і на 

якому рівні? 

Павлюк О. Д. 

Хочеться зауважити, що моя наукова діяльність і була наслідком 

проблеми низького рівня розвитку лідерських якостей учнів. Упродовж роботи 

з деякими учнями та представниками ІПК було складно організувати 

комунікацію для представлення теоретичної бази, налагодити позитивні 

емоційні зв’язки. Іноді виникали проблеми організаційної групової взаємодії 

між здобувачами освіти та ІПК, що досить часто пов’язувалося з їхніми 

особистісними характеристиками.  

Доктор психологічних наук, професор О.В. Брюховецька  

У Вашій роботі вказується на доцільність супроводу здобувачів освіти, а 

саме лідерів. Чи плануєте Ви здійснювати даний супровід в майбутньому? 

Павлюк О. Д. 

Ураховуючи, що в моєму плані практичного психолога включено 

комплексну супровідну роботу з «незахищеними категоріями» учнів, вважаю за 

необхідне додатково проводити індивідуальний супровід учнів-лідерів. 

Висновок наукового керівника. 

Науковий керівник, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління Бондарчук О. І. 

Оксана Дмитрівна Павлюк вступила до аспірантури ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» з практичним досвідом роботи в системі професійно-

технічної освіти і прагненням розв’язати актуальні психологічні проблеми, 

характерні для учнів закладів професійно-технічної освіти, які утруднюють їх 

якісну підготовку як кваліфікованих робітників. Саме це й зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження, пов’язаної з пошуком умов розвитку лідерських 

якостей зазначеної категорії досліджуваних.  

О. Д. Павлюк під час навчання проявила особистісні якості, властиві 

справжньому науковцю – високу моральність, творчу ініціативність, 



відповідальність, старанність,здатність ставити і успішно розв’язувати наукові 

проблеми на теоретичному та емпіричному рівнях. 

Здобувачка успішно опанувала освітню складову програми, прекрасно 

проявила себе під час науково-педагогічної практики, на якій проведені нею 

заняття були високо оцінені дуже непростою категорією – дорослими 

фахівцями системи освіти, які проходили підвищення кваліфікації в 

Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «УМО». Не менш 

успішною була її робота за науковою складовою програми, дисертаційне 

дослідження було підготовлено в установлені терміни, його зміст адекватно 

презентований у числених публікаціях у фахових виданнях категорії Б, а також 

у періодичному виданні, яке представлено в наукометричних базах країн, що 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (Польща). 

Крім того, теоретична та практична цінність роботи підтверджена увагою 

спеціалістів до доповідей О. Д. Павлюк на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, секціях практичних психологів ПТНЗ 

м. Київа, а також довідками про впровадження результатів у закладах освіти 

різного рівня. 

У цілому, здобувачем PhD у галузі психології О. Д. Павлюк освітньо-

наукову програму завершено вчасно, освітню компоненту опановано в повному 

обсязі, індивідуальні плани навчальної і наукової роботи виконано повністю. 

У процесі наукового дослідження одержані результати, що мають 

наукову новизну та практичне значення, зокрема, визначено тенденції та 

обґрунтовано психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ у 

процесі їх професійної підготовки в системі професійної (професійно-

технічної) освіти; розроблено модель лідерських якостей учнів ПТНЗ, яка 

складається з п’яти компонентів (мотиваційний, комунікативно-організаційний, 

особистісний, когнітивний та емоційно-вольовий), що містять у собі комплекс 

відповідних якостей; теоретично обґрунтовано психологічну програму розвитку 

лідерських якостей майбутніх працівників, апробовано та впроваджено в 

освітній процес тощо, а сам текст дисертації оформлено відповідно до вимог до 

подібного роду робіт.  

О. Д. Павлюк неухильно дотримується принципів академічної 

доброчесності. На основі перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

О. Д. Павлюк за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» можна 

зробити висновок про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату. 

Вважаю, що роботу здобувача PhD у галузі психології Оксани Дмитрівни 

Павлюк у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану 

наукової роботи й індивідуального навчального плану можна оцінити 

позитивно, а дисертацію О. Д. Павлюк і саму аспірантку визнати готовими до 

захисту дисертації. 

 

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження. 

 

Рецензент – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО» П. В. Лушин:  

Доцільність дослідження проблеми лідерства та лідерських якостей 

здобувачів освіти в період сучасності є досить актуальним. Вибір зазначеної 



теми зумовлений об’єктивною потребою та соціальним запитом щодо розвитку 

лідерських якостей учнів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Необхідність такого дослідження також зумовлене незначною кількістю 

наукових робіт, що присвячені вище зазначеній проблематиці. 

Дисертаційна робота Павлюк Оксани Дмитрівни є складовою науково-

дослідницької теми кафедри психології управління Державного закладу вищої 

освіти «Університет менеджменту освіти»:  «Психологічні чинники 

суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій». Представлена 

робота відзначається чітко визначеним об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Ґрунтовно описана емпірична база дослідження та 

комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних методів спрямованих на 

розв’язання поставлених завдань. 

У першому розділі дисертації представлено результати вивчення 

загальних підходів до дослідження проблеми лідерства та лідерських якостей 

особистості та умов їх розвитку. Описано та представлено систематизовані 

визначення лідерства та лідерських якостей дослідників в науковій літературі. 

Визначено поняття «лідерські якості учнів ПТНЗ» та виокремлено й 

узагальнено психолого-педагогічні умови, що забезпечують розвиток 

лідерських якостей здобувачів освіти. 

У другому розділі – представлено методичну базу дослідження 

показників розвитку лідерських якостей та висвітлено дані констатувального 

експерименту. За результатами теоретичного аналізу та констатувального етапу 

емпіричного дослідження доведено необхідність розвитку лідерських якостей 

здобувачів освіти професійно (професійно-технічних) навчальних закладів та 

впровадження формувального експерименту. 

Третій розділ присвячено розвитку лідерських якостей здобувачів освіти 

у формувальному експерименті, висвітлено: мету, завдання, принципи та умови 

реалізації. Проведений комплексний аналіз ефективності впровадження 

програми розвитку лідерських якостей здобувачів освіти в умовах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Робота Павлюк О. Д справила позитивне враження. Опрацьовано 

достатню кількість літературних джерел з визначеної проблеми як зарубіжних, 

так і вітчизняних авторів, розроблено зміст та показники лідерських якостей 

здобувачів освіти, підібрано відповідні методи дослідження, які дозволяють 

виявити рівень розвитку лідерських якостей учнів. Павлюк О. Д. використано 

комплекс емпіричних взаємодоповнюючих методів дослідження.  

Окрім того, хочеться зробити особливий акцент на якісному застосуванні 

автором інструментарію статистичної обробки даних. Саме методи 

статистичної обробки даних дозволили Павлюк О. Д. структурувати великий 

масив одержаних емпіричних даних, виявити та емпірично обґрунтувати 

комплекс компонентів лідерських якостей здобувачів освіти ПТНЗ та дослідити 

їх розвиток при відповідних умовах.  

Результати перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

О. Д. Павлюк за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» свідчать  

про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату.  

У цілому, дисертаційне дослідження Павлюк Оксани Дмитрівни 

«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» виконано на 



належному науковому рівні, характеризується науковою новизною, 

теоертичним та практичним значенням, відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 

10, IIорядку проведення експеримент) з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії»і може бути рекомендовано до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

 

Рецензент – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО» Т. В. Чаусова: 

Дисертаційне дослідження Павлюк Оксани Дмитрівни присвячено 

актуальній в науковому, теоретичному та практичному значенні проблемі – 

необхідності розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ. 

У роботі висвітлено основні підходи до дослідження лідерства та 

лідерських якостей особистості у психолого-педагогічній науці та 

охарактеризовано сутність і прояви лідерських якостей здобувачів освіти 

ПТНЗ. Проведено теоретичний аналіз психологічних умов розвитку лідерських 

якостей здобувачів освіти ПТНЗ. Уточнено сутність понять: «лідер», 

«лідерство», «лідерські якості особистості», визначено поняття «лідерські 

якості учнів ПТНЗ» та розроблено модель лідерських якостей здобувачів 

освіти. 

При проведенні дослідження представлено комплексну систему заходів, 

спрямованих на розвиток лідерських якостей здобувачів освіти ПТНЗ з 

урахуванням їх особистісних властивостей та обґрунтовано психологічну 

програму розвитку лідерських якостей майбутніх працівників, яку впроваджено 

в освітній процес. 

Робота виглядає закінченою, у ній представлені теоретична, емпірична 

частини дослідження, а також програма розвитку лідерських якостей здобувачів 

освіти в системі ПТНЗ.  

Визначені основні позиції роботи, чітко сформульовані думки автора, є 

необхідна кількість публікацій з теми дисертаційного дослідження.  

У цілому робота цікава за постановкою проблеми та дає практичний 

вихід щодо того, як створювати та організовувати умови розвитку лідерських 

якостей учнів. 

Висновки сформовані на підставі значної кількості проведених 

тренінгових занять з відповідною категорією досліджуваних. 

Зміст дисертаційної роботи доповнюють та конкретизують додатки. 

Аналіз дисертаційної роботи та опублікованих праць Павлюк О. Д. 

дозволяє зробити висновок про цілісний, завершений та оригінальний характер 

цього наукового дослідження, а також про його наукову новизну та практичне 

значення. Текст дисертації О. Д. Павлюк перевірений за допомогою 

автоматизованої системи «UNICHECK», результати якої дають підстави для 

висновку про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату.  



Таким чином, дисертаційна робота, представлена О. Д. Павлюк, за 

змістом і рівнем відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, IIорядку 

проведення експеримент) з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

є цілісним, самостійним дослідженням, що характеризується науковою 

новизною та практичним значенням, і може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 Психологія. 

 

Обговорення дисертаційного дослідження.  

Кандидат психологічних наук, доцент Бондаревька І. О:  

Хочу підтримати в цілому роботу Павлюк О. Д., авторкою зібраний 

досить великий емпіричний матеріал, запропонована програма може мати 

практичне втілення у навчально-виховний процес у системі професійної 

(професійно-технічної освіти) з метою розвитку лідерських якостей в 

освітньому просторі. Результати дисертаційної роботи характеризуються 

науковою новизною, теоретичним і практичним значенням. Дослідження 

виконано згідно з вимогами МОН України та рекомендується до захисту у 

спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія».  

Доктор психологічних наук, доцент Горова О. О.: Робота виважена, 

поставлені у вступі мета і завдання реалізовані, сама робота позитивна у 

науковому плані.  

Загалом дослідження виконано відповідно до вимог МОН України та 

може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук : Робота безперечно 

актуальна як для психологічної науки, так і освітньої практики, 

характеризується науковою новизною, теоретичним і практичним значенням, її 

текст оформлений відповідно до вимог до такого роду робіт, результати його 

перевірки за автоматизованою системою засвідчили відсутність плагіату. У 

цілому дисертація відповідає офіційним вимогам до такого роду робіт і може 

бути рекомендована до захисту. 

Кандидат психологічних наук Пустовалов І. В. У роботі з учнями 

ПТНЗ необхідні саме практичні аспекти та корекційні програми для розвитку 

лідерських якостей, що представлено в науковому дослідженні Павлюк О. Д.  

Дисертаційна робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, 

є самостійною, завершеною працею, що дає підстави рекомендувати її для 

подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

Отже, представлена Павлюк О. Д. робота за змістом і рівнем відповідає 

основним вимогам МОН України до наукових робіт даного типу, є висновок 



про відсутність академічного плагіату за результатами перевірки рукопису за 

допомогою автоматизованої системи «UNICHECK», робота є цілісним, 

самостійним, завершеним дослідженням, що має наукову новизну та практичне 

значення і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи Павлюк Оксани Дмитрівни на тему «Психологічні умови 

розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за 

спеціальністю 053 «Психологія». 

Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідницької теми 

кафедри психології управління Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти»:  «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 

0117U006772, 2017-2021 рр.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане 

в дисертації. У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено психологічні умови розвитку лідерських якостей 

учнів ПТНЗ; модель (сутність і структуру) лідерських якостей учнів ПТНЗ; 

запропоновано програму розвитку лідерських якостей учнів професійно-

технічних навчальних закладів з урахуванням виявлених психологічних умов та 

доведено її ефективність. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені: професійним 

вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло реалізації 

поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної схеми 

дослідження визначеній меті: кожний наступний розділ чи підрозділ органічно 

пов'язаний з попереднім і доповнює його; використанням широкої джерельної 

бази за темою дисертації й достатнім масивом аналітичних даних. Робота 

перевірена за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK»,  яка 

підтвердила відсутність академічного плагіату. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, 

що: вперше: 

• розроблено модель лідерських якостей учнів ПТНЗ, яка складається з 

п’яти компонентів (мотиваційний, комунікативно-організаційний, 

особистісний, когнітивний та емоційно-вольовий), що містять у собі комплекс 

відповідних якостей; 

• визначено тенденції розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ 

(недостатній рівень розвитку у переважної частини досліджуваних усіх 



компонентів лідерських якостей, особливо, когнітивного, гендерно-вікові 

відмінності розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ та ін.); 

• обґрунтовано комплекс психологічних умов (психолого-управлінських, 

психолого-педагогічних, індивідуально-психологічних) розвитку лідерських 

якостей учнів ПТНЗ у процесі їх професійної підготовки в системі професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

• розроблено комплексну систему заходів, спрямованих на розвиток 

лідерських якостей учнів ПТНЗ, теоретично обґрунтовано психологічну 

програму розвитку лідерських якостей майбутніх робітників; 

• уточнено сутність понять: «лідер», «лідерство», «лідерські якості 

особистості», «лідерські якості учнів ПТНЗ;  

• подальшого розвитку дістали положення про вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ, 

психологічні засади підвищення якості освітнього процесу у закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що отримані емпіричні результати, 

психодіагностичний інструментарій та програма розвитку лідерських якостей 

учнів ПТНЗ можуть бути використані у системі психологічної служби закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти для організації психокорекційних 

процедур з метою розвитку лідерських якостей здобувачів освіти; при 

створенні та використанні діагностичного інструментарію з метою вивчення 

розвитку лідерських якостей здобувачів освіти юнацького віку; у роботі 

викладачів-практиків, майстрів виробничого навчання, практичних психологів 

та класних керівників для більш ефективної побудови навчально-виховного 

процесу і роботи з учнями. Розкриті психологічні тенденції та умови розвитку 

лідерських якостей майбутніх робітників можуть бути покладені в основу 

вдосконалення процесу їх професійної підготовки в системі ПТНЗ. Отримані 

результати дослідження можуть використовуватися в процесі викладання 

психологічних дисциплін у закладах професійно-технічної освіти, педагогічної 

та вікової психології у процесі підготовки педагогічних працівників та 

психологів у ЗВО. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 

особистий внесок у них автора. Основні положення та наукові результати 

дисертаційного дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, серед 

яких: 6 статей у фахових виданнях України, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 1 публікація у зарубіжному науковому 

періодичному виданні (Польща), 12 публікацій у збірниках матеріалів і тез 

науково-практичних конференцій. 

 
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дослідження 
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Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 

дисертаційним дослідженням Павлюк О.Д. виявила високий рівень теоретичної 

і дослідницької кваліфікації, здатність самостійно ставити й вирішувані складні 

теоретико-методологічні проблеми та науково-дослідницькі завдання, 

опрацювала велику кількість першоджерел, у тому числі, англійською мовою, 

проявила творчу ініціативність, відповідальність, високі моральні якості, 

продемонструвала вміння творчо працювати з науковою літературою та 

володіння сучасними методами наукових досліджень,  
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«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» є завершеною, 

цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка мас наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 

10, II Порядку проведення експеримент) з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
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доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за 

спеціальністю 053 «Психологія». 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 

№ 167. 

3. Рекомендувати дисертацію Павлюк Оксани Дмитрівни на тему: 

«Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ», галузь знань 

05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальностю 053 «Психологія» до 
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