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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про обговорення дисертаційної роботи В. І. Танасійчука на тему: 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб» на предмет рекомендації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 053 Психологія.  

 



СЛУХАЛИ: про завершення дисертаційної роботи В. І. Танасійчука на 

тему: «Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб» та рекомендацію її до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бондарчук О. І., головуюча на фаховому семінарі, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління, 

яка повідомила про подання на фаховий семінар дисертації В. І. Танасійчука 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб» на предмет обговорення та рекомендації її до захисту. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на вченій раді 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України 

(протокол № 9 від 20.12.2017 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології 

Національної академії педагогічних наук України (протокол № 2 від 

27.03.2019 р.). 

Дисертаційне дослідження виконувалося протягом 2017–2021 рр. у межах 

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 В. В. Балахтар, 

доктора психологічних наук, професора, професора кафедри психології та 

педагогіки професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

Національного авіаційного університету. Є всі підстави провести фаховий 

семінар, є текст дисертації, який пройшов перевірку на плагіат і абсолютно 

допустимі норми, є позитивний відгук наукового керівника. Аналіз матеріалів 

свідчить, що є необхідна кількість публікацій. У дисертанта є публікація у 

зарубіжному фаховому виданні країни, що входить до Європейського Союзу 

(Угорщина). В. І. Танасійчук успішно завершив наукову складову програми: 

складові індивідуального плану наукової роботи, наукове дисертаційне 

дослідження виконане вчасно, в установлені терміни. Усі формальні вимоги 

витримані. 

СЛУХАЛИ: З доповіддю виступив здобувач В. І. Танасійчук про 

результати дослідження з проблеми «Психологічні особливості лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб». 

Танасійчук В. І. Дозвольте ознайомити вас із результатами 

дисертаційного дослідження за темою: «Психологічні особливості лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб». 

Актуальність проблеми формування лідерської позиції особистості у 

складних умовах реального часу набуває особливої ваги, що зумовлено 



вимогами до сучасного фахівця соціальних служб і потребами суспільства у 

нових стратегічних напрямах його розбудови у територіальних громадах, що 

сприяють відтворенню ресурсних сил людини, нормалізації і гармонізації її 

життєдіяльності, саморегуляції і самореалізації, розвитку духовності, 

узгодженню потреб особи і суспільства тощо. Нині зростає попит на 

висококваліфікованого фахівця, здатного нестандартно мислити, володіє 

сильною волею, високою працездатністю, особистісними уміннями і 

навичками, пов’язаними з управлінською культурою, ефективними 

комунікаціями, організацією діяльності, створенням команди і вмінням 

працювати в ній, мистецтвом вести за собою тощо. Тому проблема формування 

лідерських позицій особистості фахівця у сфері соціальних служб, виховання 

самостійної, відповідальної за свої справи і вчинки людини, здатної до 

самореалізації, самоствердження, економічної самостійності в процесі надання 

соціальних послуг різним категоріям населення, впровадження системи 

надання соціальних послуг, взаємодії з громадою набуває великого значення. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що проблема 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб вже була предметом 

уваги науковців. Феномен лідерства досліджували в межах: характерологічного 

підходу (лідерство в різних соціальних групах (Р. Богардус, Ф. Сміт, 

Дж. Крюгер), підходу навичок (знання та здібності, які можна опанувати та 

розвинути (С. Клубек, Б. Басс, R. Katz), ситуативного підходу (Т. Хейлін, 

Дж. Холландер, Т. Адорно, А. Фідлер та ін.), поведінкового підходу (стиль 

керівництва, трансформаційне лідерство або теорія обміну між лідером і членами 

організації, теорія «взаємодії» (Дж. Хемфілл, К. Джиб, К. Левін, Р. Лайкерт, 

Р. Блейк, Й. Моутон, R. Stogdill, С. Шартл, С. Еванс) та ін. У наукових 

публікаціях представлено результати дослідження сутності й структури 

лідерства (Кричевский, 2001; 2007; Максименко, 2014; Романовский, 2016; 

Романовский, Квасник & Шаполова, 2016, Степанов, 2006; Тимошенко & 

Соснин, 2002; Fiedler, 1967; Jago, 1982; Stogdill, 1959 та ін.), типології і теорії 

вивчення лідерства та умов його становлення (Smith, 2005; Stogdill, 1948; 1959; 

Фідлер, 1967 та ін.), соціального лідерства (Бибик, 2006; Гиззатуллин, 2016), 

організаційного лідерства  (Карамушка & Фелькель, 2013; Hopkins, 2014; 

Moorhead. & Griffin, 2012  та ін.), спрямованості лідерської позиції 

(Тажутдинова), мотивації лідера (Андрощук, Лукянова, & Баніт, 2019), 

ціннісного ставлення до лідерства (Кічук, 2006 та ін.), лідерських якостей та 

лідерського потенціалу особистості (Романовський, 2019, Гура, 2019; Spector, 

2016; Zaccaro, Kemp, Bader, 2004 та ін.), гуманістичних атрибутів лідера 

(Платов & Гаслам, 2007; Хан, 2014 та ін.), типів лідерів (О. Тихомирова, 2009), 

організаційно-психологічних чинників формування лідерства у зростаючої 

молоді (Бондарчук & Пустовалов, 2020) тощо. 

Досліджувалася специфіка проявів позиції особистості через: статус 

особистості (Ольшанський, 2004; Klubeck, Bass, 1954 та ін.), психічну 



регуляцію поведінки (Ломов, 1975 та ін.), когніції особистості (Зимбардо, 

Ляйпе, 2000; Ajzen I. Belief, 1975), установки (Bandura, 1997), внутрішню 

позицію (Божович, 1968; Леонтьєв, 1975; Мясищев, 1960; Tageson, 1982 та ін.), 

ставлення (Ананьев, 1968; Деркач, 2004; Кічук, 2006; Schwartz, 1992) тощо. 

Вивчалися психологічні чинники становлення позиції особистості: ціннісне 

ставлення до власного саморозвитку і професійного вдосконалення (Балл, 2004; 

Бондарчук, 2008; Максименко, 2014; Маслоу, 1999; Mischel, 1968 та ін.), роль 

колективу у формуванні позиції особистості (Петровский, 1973; Костюк, 1960), 

роль особи в статусі автора власного чи суспільного життя (Роменець, 1989; 

Татенко, 1995; Титаренко, 1999 та ін.), суб’єктність особистості (Абульханова-

Славская, 1980; А. Брушлинський, 1991; С. Рубінштейн, 2000; Слободчиков, 

2000 та ін.), цінності особистості (Ананьев, 1977;  Столін, 1983;  К. Ходжкінсон, 

Г. Фейрхольм) тощо. 

З іншого боку, є дослідження, присвячені соціально-психологічному 

забезпеченню розвитку соціальних послуг в Україні (Кривоконь, 2013; 2014; 

2015), соціальної роботи (Капська, 2001; Семигіна, 2006; Jones & Phillips, 2016), 

соціальних послуг в територіальній громаді (Семигіна, 2020; Слозанська, 2018), 

становленню фахівців соціальної роботи (Балахтар, 2019), самоефективності 

майбутніх фахівців соціальних служб впродовж професійної підготовки 

(Онопрієнко-Капустіна, 2021), формуванню професійної компетентності при 

підготовці фахівців для різних типів соціальних закладів (Циган, 2017).  

Крім того, лідерство у соціальній роботі вивчали Д. Бибик (2021), 

J. Lawler, A. Bilson (2013), A. Iachini, T. Cross, & D. Freedman (2015), S. Collins 

(2008), P. Colby (2018); Hafford-Letchfield, S. Lambley, G. Spolander & C. Cocker 

(2014); M. Holosko (2009); W. Sullivan, 2016; Г. Тажутдинова (2019) та ін.). 

Разом з тим, безпосередньо проблема вивчення психологічних 

особливостей лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб, попри 

всю її актуальність, не була предметом спеціальної уваги дослідників. 

Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє вивчення 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб в психологічній 

науці й обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні 

особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб». 

Об’єкт дослідження – лідерська позиція як психологічний феномен. 

Предмет дослідження – психологічні особливості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

зміст, компоненти та психологічні особливості лідерської позиції особистості 

фахівця соціальних служб.. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження:  

1) виокремити основні наукові підходи до вивчення лідерської позиції 

особистості загалом і фахівців соціальних служб зокрема;  

2) обґрунтувати сутність, зміст і компоненти лідерської позиції фахівця 



соціальних служб з урахуванням специфіки їх професійної діяльності;  

3) емпірично дослідити психологічні особливості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб;  

4) розробити та апробувати програму формування лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб. 

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася протягом 2017–2021 рр. і складалася з наступних етапів. 

На першому етапі (2017 р.) було визначено теоретичні основи 

дослідження проблеми психологічних особливостей лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб (виокремлено основні наукові підходи 

до вивчення лідерської позиції у вітчизняній та західній науці, визначено 

сутність, зміст та компоненти лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб з урахуванням специфіки їх професійної діяльності та 

здійснено теоретичне обґрунтування психологічних особливостей їх лідерської 

позиції), а також розроблено програму дослідження. 

Другий етап (2018 р.) передбачав проведення констатувальної частини 

емпіричного дослідження, спрямованої на визначення рівнів, особливостей та 

компонентів лідерської позиції особистості фахівців соціальних служб. 

Третій етап (2019 – перша половина 2020 рр.) був спрямований на 

реалізацію формувальної частини емпіричного дослідження, теоретичне 

обґрунтування, розробку та апробацію програми формування лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб. 

Упродовж четвертого етапу (друга половина 2020 р. – 2021 рр.) 

здійснювався аналіз, інтерпретація та узагальнення результатів наукового 

дослідження, оформлявся текст дисертаційної роботи. 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс 

теоретичних та емпіричних методів, які використовувалися на 

констатувальному та формувальному етапах дослідження.  

Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою пакета 

статистичних програм SPSS (версія 23.0). 

Експериментальною базою констатувального етапу емпіричного 

дослідження, проведеного протягом 2017–2021 рр., стали: Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, Департамент соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Департамент 

соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. 

Емпірична перевірка здійснювалася на вибірці 256 фахівців соціальних служб з 

різних регіонів України. 

Експериментальною базою формувального етапу емпіричного 

дослідження, проведеного протягом 2020–2021 рр. став Департамент 

соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. 

У дослідженні взяли участь 51 фахівець соціальних служб, з яких 26 осіб було 



включено до експериментальної групи і 25 – до контрольної. Загальна кількість 

осіб, що брали участь у констатувальному та формувальному етапах 

дослідження становить 307 осіб. 

Наукова новизна 

вперше: 

 визначено сутність лідерської позиції фахівця соціальних служб як 

внутрішню позицію, що забезпечує ціннісне ставлення до лідерства у сфері 

соціальної роботи, здатність діяти конструктивно в проблемних ситуаціях 

професійної діяльності, брати відповідальність за прийняття рішень, які 

пов’язані з життєдіяльністю отримувачів соціальних послуг; сприяти 

партнерській співпраці суб’єктів соціальної служби щодо їх реалізації; 

 обґрунтовано зміст, ціннісно-смисловий, когнітивно-рефлексивний, 

афективно-оцінний і регулятивно-поведінковий компоненти, критерії та 

показники лідерської позиції фахівця соціальних служб; 

 виявлено соціально-демографічні та організаційно-професійні 

особливості лідерської позиції фахівця соціальних служб;  

 обґрунтовано програму формування лідерської позиції особистості 

фахівця соціальних служб та доведено її ефективність; 

поглиблено знання про лідерство, позицію та психологічні підходи до 

вивчення лідерської позиції особистості, психологічні особливості діяльності 

фахівців соціальних служб; 

подальшого розвитку дістали положення про сутність лідерства, 

психологічні умови формування лідерських якостей особистості загалом і 

фахівця соціальних служб зокрема. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості використання авторської програми для формування лідерської 

позиції фахівця соціальних служб. Психодіагностичний інструментарій, 

апробований у роботі, може стати базисом для моніторингу рівнів 

сформованості лідерської позиції фахівців, їхньої здатності діяти 

конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності. Отримані дані 

також можуть бути використані в освітньому процесі щодо підготовки фахівців 

зі спеціальності «Соціальна робота» у закладах вищої освіти, а також у закладах 

післядипломної освіти у процесі підвищення кваліфікації тощо. 

Щодо першого завдання: за результатами теоретичного аналізу 

літератури виокремлено основні підходи до дослідження проблеми позиції 

особистості, представлені на слайді: соціологічний (позиція як соціальне 

становище особистості, її місце в соціальній структурі (роль), що дозволяє 

говорити про так звану зовнішню позицію особистості); системний (позиція як 

багатовимірний динамічний простір, кожний вимір якого відповідає певному 

виду суспільних відносин, враховуючи психічні якості особистості, що не 

належать ні до біологічних, ні до соціальних властивостей); психоаналітичний 

(позиція через почуття чи усвідомлення власної 



повноцінності / неповноцінності); соціально-когнітивний (позиція через 

установку як когнітивну структуру, що поєднує когніції, комплексні 

оцінювальні реакції, емоції, поведінкові інтенції); особистісно-діяльнісний 

(позиція через спрямованість, що формує внутрішню позицію особистості щодо 

соціального оточення й об’єктів соціального середовища); суб’єктний (позиція 

як суб’єктність, суб’єктна позиція і суб’єктна регуляція свідомої діяльності, що 

забезпечують постійний поступальний саморозвиток, творче самовизначення і 

продуктивну самореалізацію у професійній діяльності і суб’єктно-вчинковий як 

його розвиток, у річищі якого позицію трактують у контексті вчинку, що 

дозволяє моделювати власний майбутній життєвий шлях як внутрішньо 

визначену активність самопроєктування, самопізнання, самоздійснення, 

використовуючи механізми самовизначення, самоперцепції, самооцінювання, 

самоактуалізації, виявити і реалізувати максимально свій психічний потенціал і 

себе як її суб’єкта; гуманістично-ціннісний (позиція через гуманізацію 

функціонування, сприяння особистісному розвитку усіх її суб’єктів на основі 

актуалізації потреби в саморозвитку, ціннісному ставленні до себе, інших; 

складна система ставлень особистості, її установок і мотивів, цілей і цінностей, 

що забезпечують прояв лідерської позиції); екзистенційний (позиція через 

відкритість особистості до оточуючого світу, екзистенційний світогляд, в 

основі якого висока толерантність до невизначеності, що уможливлює 

формування особистості в процесі взаємодії зі світом); рефлексивний (позиція 

через здатність жити, відчувати емоції,  проявляти себе, свою життєву позицію, 

дотримуючись духовних цінностей і смислів; здатність набути свободи вибору 

власного способу життя, рефлексивного акту прийняття відповідальності за 

реалізацію власного життєвого шляху самою особистістю). 

В якості базового запропоновано комплексний підхід, що містить 

положення гуманістично-ціннісного, особистісно-діяльнісного, суб’єктно-

вчинкового, екзистенційного та рефлексивного підходів, у межах якого 

лідерську позицію особистості розглядаємо як внутрішню позицію, що 

відображає ставлення особистості до оточуючих і до самої себе та визначає 

спрямованість діяльності особистості, її поведінки і вчинків, здатність 

проявляти соціальну активність, вести за собою, використовуючи власний 

приклад, надихати людей, брати відповідальність за прийняті рішення. 

Виокремлено загальні та спеціальні психологічні особливості діяльності 

фахівців соціальних служб, що зумовлені змістом, цілями, принципами та 

функціями надання соціальних послуг усім категоріям населення і визначають 

професійні цінності, способи і форми надання соціальних послуг, взаємодії 

суб’єктів. Серед загальних особливостей професійної діяльності фахівців 

соціальних служб відзначимо наступні: 1) професія типу «людина-людина», що 

потребує особливих професійних знань, умінь і навичок встановлення 

контактів з людьми, їх підтримання і надання кваліфікованої допомоги, що 

розширює їх здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації 



громадянських прав та запобігає соціальному виключенню; 2) реалізація 

соціальної політики держави шляхом надання системи соціальних послуг, що 

охоплює широкий спектр діяльності, у т. ч. різноманітні форми індивідуальної 

та групової роботи, що зумовлює прийняття відповідальних рішень у складних 

та кризових ситуаціях; 3) зміст діяльності соціальних служб, професійний 

розвиток фахівців та очікування клієнтів залежать від різних чинників, що 

зумовлює багатогранність і урізноманітнення видів роботи, ролей у відповідь 

на зростання потребуючих соціальних послуг, включених до ієрархічних 

відносин; 4) внесені зміни у кваліфікаційні вимоги фахівців (соціальних 

педагогів) не сприяють підвищенню статусу соціальних працівників 

(престижність), відсутні вимоги щодо відповідності фаху працівників займаній 

посаді; 5) висока інформативна насиченість щодо надання соціальних послуг за 

різними підставами відповідно до європейських стандартів, що потребує 

високого рівня професіоналізму фахівців соціальних служб задля якісного 

надання послуг відповідно до потреб різних категорій населення; 

6) багатофункціональність діяльності соціальних служб на різних рівнях 

надання соціальних послуг, невизначеність статусу, мінливість і кризовість 

категорій отримувачів послуг, персональна відповідальність фахівців за 

наслідки власної діяльності в умовах перманентних викликів суспільства і 

дефіциту часу, спричинюють високу психічну напруженість, постійні ризики, 

професійні стреси, втомлюваність, погіршення здоров’я, емоційне виснаження, 

а згодом і професійне вигорання, невротичні, кризові стани, тощо; 7) морально-

психологічне задоволення від роботи. 

Спеціальні психологічні особливості фахівців соціальних служб зумовлені 

видом організацій, які надають соціальні послуги населенню залежно від 

спрямування, підтримки та обслуговування; типу соціальної служби; послуги з 

догляду вдома тощо. 

Щодо другого завдання: обґрунтовано зміст і компоненти у структурі 

лідерської позиції фахівця соціальних служб. 

Визначаємо лідерську позицію фахівця соціальних служб як внутрішню 

позицію, що забезпечує ціннісне ставлення до лідерства у сфері соціальної 

роботи, здатність діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної 

діяльності, брати відповідальність за прийняття рішень, що пов’язані з 

життєдіяльністю отримувачів соціальних послуг; сприяти партнерській 

співпраці суб’єктів соціальної служби щодо їх реалізації. 

Виокремлено ціннісно-смисловий, когнітивно-рефлексивний, афективно-

оцінний і регулятивно-поведінковий компоненти лідерської позиції фахівців 

соціальних служб.  

Критерієм ціннісно-смислового компоненту обрано: лідерську позицію як 

цінність, а показниками: цінності й ціннісні орієнтації фахівця соціальних 

служб як представника професії типу «людина-людина»; цінність прагнення 

вести за собою; осмислення життєвої перспективи. 



Критерієм когнітивно-рефлексивного компоненту є усвідомленість 

лідерської позиції у діяльності соціальних служб, а показниками: обізнаність 

щодо сутності лідерства й лідерської позиції; розуміння ролі лідерської позиції у 

професійній діяльності фахівців соціальних служб; рефлексія.  

Критерієм афективно-оцінного компоненту є позитивне ставлення до 

лідерської позиції, а показниками: ставлення до інших людей; оцінювання 

значущості прояву лідерської позиції у професійній діяльності фахівця 

соціальних служб; емпатія. 

Щодо регулятивно-поведінкового компоненту, то критерієм обрано 

здатність проявити лідерську позицію у професійній діяльності, а показниками: 

здатність діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності; 

соціальна сміливість; комунікативна толерантність. Усі компоненти лідерської 

позиції фахівця соціальних служб є взаємопов’язаними та зумовлюють 

розвиток один одного. 

Щодо третього завдання: емпірично виявлено недостатній рівень 

сформованості лідерської позиції як у цілому, так і за окремими компонентами 

у переважної кількості досліджуваних фахівців соціальних служб. Так, високий 

рівень лідерської позиції не виявлений в жодного з досліджуваних фахівців і 

лише кожному десятому з них властивий вищий середнього рівень. Переважна 

ж більшість фахівців соціальних служб характеризується недостатнім рівнем 

такої готовності: понад половини – середнім, а близько третини – нижчим 

середнього і низьким. 

Переважна більшість респондентів (три чверті) характеризується 

середнім рівнем ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції та її 

прояву у професійній діяльності, а кожний шостий – низьким рівнем ціннісно-

смислового компоненту. При цьому, лише кожному дванадцятому 

досліджуваному фахівцю соціальних служб властиве виражене ціннісне 

ставлення до соціальної служби та прояву лідерської позиції в ній. Для 

переважної більшості фахівців йдеться про недостатньо високий рівень 

осмисленості життя, амбівалентне ціннісне ставлення досліджуваних як до 

дійсності в цілому, так і до формування й прояву лідерської позиції у наданні 

соціальних послуг. 

Щодо когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської позиції фахівців 

соціальної служби: лише кожний сьомий досліджуваний характеризується 

високим його рівнем, а кожний четвертий – низьким. Переважна більшість 

фахівців (дві третини) має середній і низький рівні обізнаності, фрагментарні, 

неповні знання про лідерство і лідерську позицію, недостатній рівень 

рефлексивності і, як наслідок – значні утруднення щодо співвіднесення 

загальних знань про лідерську позицію та її формування й прояви у контексті 

діяльності фахівця соціальної служби. 

Стосовно афективно-оцінного компоненту лідерської позиції фахівців 

соціальних служб: низький рівень виявлено у половини, середній у дещо менше 



половини і високий – лише у незначної частини досліджуваних. Констатовано, 

що активно-позитивний тип емоційного ставлення властивий незначній 

кількості фахівців соціальних служб (лише кожному тридцятому з 

досліджуваних), натомість приховано-негативний тип емоційного ставлення 

виявляє близько третини фахівців. Переважна більшість досліджуваних 

недооцінюють значення лідерської позиції для фахівців соціальних служб, до 

того ж характеризуються недостатнім рівнем емпатії. 

Щодо регулятивно-поведінкового компоненту: високий рівень 

компоненту властивий кожному дванадцятому фахівцю соціальних служб, а 

низький – кожному шостому досліджуваному. Понад половини досліджуваних 

фахівців далеко не завжди схильні проявити лідерську позицію у проблемних 

ситуаціях професійної діяльності, прийняти та відстояти своє рішення, 

згуртувати оточуючих для розв’язання життєвих труднощів клієнтів в 

оптимальний спосіб, а третина з них схильна надавати соціальну допомогу 

клієнтам формально, за стереотипними алгоритмами, які далеко не завжди є 

оптимальними у даному контексті. Половина фахівців соціальної служби 

характеризуються недостатнім рівнем соціальної сміливості, далеко не завжди 

прагнуть досягнень та утвердження в соціальній сфері, а близько третини 

взагалі не виявляють такого бажання. До того ж лише третину респондентів 

можна охарактеризувати як комунікативно толерантних, інші фахівці 

соціальних служб проявляють середній рівень комунікативної толерантності 

або взагалі є інтолерантними.  

За результатами дисперсійного аналізу визначено соціально-демографічні 

(залежно від статі, віку, місця проживання) та організаційно-професійні 

(залежно від посади, наявності освіти за фахом, стажу роботи на посаді) 

особливості сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

Примітно, що в представників соціальних служб чоловічої статі в цілому така 

позиція сформована менше, ніж у фахівців жіночої статі, вищі показники 

осмисленості життя, насамперед, за рахунок вищих показників «цілі в житті» та 

«результат життя»; більш високі показники емпатії тощо. Жінки, особливо 

старші за віком, більш орієнтовані на сферу соціальних послуг і їх надання, 

мають більш виражене ціннісне ставлення до соціальних послуг та їх надання 

ніж фахівці чоловічої статі; вищий рівень розуміння ролі лідерської позиції у 

діяльності фахівців соціальних служб; краще жінки усвідомлюють й 

можливості та шляхи її формування, вище здатність конструктивно діяти у 

проблемних ситуаціях професійної діяльності 

Обґрунтовано психологічні умови формування лідерської позиції: 

організацію спеціального соціально-психологічного навчання, орієнтацію 

фахівців соціальних  служб як представників професії типу «людина-людина» на 

ціннісне ставлення до лідерської позиції, осмислення життєвої перспективи, 

прагнення вести за собою послідовників, формування обізнаності щодо сутності 

лідерства й лідерської позиції, розуміння її ролі у професійній діяльності фахівців 



соціальних служб, мотивів щодо прояву лідерської позиції, позитивного 

ставлення до себе як до лідера, інших людей, співпереживання іншим, розвиток 

здатності діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності, 

проявляти соціальну сміливість, дотримуватися комунікативної толерантності. 

Щодо четвертого завдання: розроблено та апробовано програму 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб, яка складається з 3 

модулів. Перший модуль спрямований на формування ціннісного ставлення до 

лідерської позиції фахівця соціальних служб, цінностей, ціннісних орієнтацій 

фахівця як представника професії типу «людина-людина», цінності прагнення 

вести за собою, осмисленості життєвої перспективи; другий – на розуміння й 

усвідомлення сутності лідерської позиції, лідерства та рефлексії, переживання 

позитивного ставлення, формування активно-позитивного типу установки щодо 

інших людей у діяльності соціальних служб, мотивів прояву лідерської позиції 

у професійній діяльності та емпатії; третій – забезпечує здатність проявити 

лідерську позицію та конструктивно діяти в проблемних ситуаціях професійної 

діяльності, прагнення до соціальної сміливості та формування комунікативної 

толерантності тощо. Кожен модуль програми має свою специфіку і містить 

інформаційну, діагностичну, розвивальну та творчу складові, які дозволяють 

отримати інформацію, опанувати нові знання, вміння і навички щодо 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб та набути досвіду їх 

використання у практичній діяльності. 

Результати апробації програми свідчать про її ефективність щодо 

формування лідерської позиції майбутніх фахівців соціальних служб: після 

завершення формувального експерименту в учасників експериментальної групи 

на відміну від контрольної зафіксовано статистично значущу позитивну 

динаміку всіх показників і компонентів лідерської позиції. Так, збільшилася 

кількість досліджуваних керівників з середнім рівнем ціннісно-смислового 

компоненту з 72% до 76% і зменшилася з низьким з 20,0% до 16%;  зростання 

високого рівня розвитку когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської 

позиції з 19,3% до 42,3%, та зменшення низького рівня з 26,9% до 7,7% (р < 

0,05); зменшення низького рівня афективно-оцінного компоненту лідерської 

позиції з 50,0% до 15,4%, натомість зростання високого рівня розвитку з 7,7% 

до 23,1% (р < 0,05); зростання високого рівня розвитку регулятивно-

поведінкового компоненту з 7,7% до 38,5%, та зменшення низького рівня з 

15,4% до 3,8 % (р < 0,05). Відповідно йдеться про можливість використання 

програми формування лідерської позиції фахівців соціальних служб у процесі 

їх професійної підготовки та підвищення кваліфікації.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми лідерської 

позиції фахівців соціальних служб. Перспективним, на нашу думку, є 

поглиблене дослідження чинників лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, а також вивчення особливостей психологічної готовності викладачів 

закладів вищої освіти до формування лідерської позиції майбутніх фахівців 



соціальних служб у процесі професійної підготовки, а практичних психологів 

систем освіти – до психологічного супроводу такої підготовки. 

Дякую за увагу! 

Здобувачеві були поставлені запитання. 

Завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, 

професор Бондарчук О. І.  

Яким є співвідношення понять «лідерство» і «керівництво»?  

Танасійчук В. І.: Дякую за запитання. На перший погляд може здатися, 

що лідерство схоже з керівництвом. Частково так, але є вагомі відмінності. На 

нашу думку, лідер завжди визначається негласно і спонтанно, натомість 

керівник призначається офіційно. Лідер є представником конкретної групи, з 

якою має тісний зв’язок, а керівник в більшості випадків абстрагований від 

групи. Крім того, основне поле діяльності лідера складають міжособистісні 

відносини, а керівника – формальні взаємини. Проте в розпорядженні керівника 

набагато більше зовнішньої інформації, є можливість застосовувати законні 

санкції, адже він – офіційна особа, формальний лідер, а його вплив на підлеглих 

обумовлений посадою. Неформальний же лідер – людина, котра має лідерську 

позицію, незалежно від займаної посади, його дії – соціальні, направлені вони 

на «послідовників». Йому важливо, щоб усі учасники досягали успіхів, 

проявляє турботу про колектив. 

Доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин: 

Яким чином лідерська позиція пов’язана з лідерством? На вашу думку, 

особистість, яка є лідером, завжди має лідерську позицію, та навпаки? 

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. Відповідь на нього залежить від того, як саме 

трактувати поняття «лідерська позиція». Якщо йдеться про розуміння позиції 

як певного статусу, який людина посідає в суспільстві, тобто зовнішню 

позицію, тоді лідер завжди має певну позицію. Ми розглядали лідерську 

позицію як внутрішню позицію, що відображає ставлення особистості до 

оточуючих і до самої себе і визначає спрямованість діяльності особистості, її 

поведінки і вчинків, здатність проявляти соціальну активність, вести за собою, 

використовуючи власний приклад, надихати людей, брати відповідальність за 

прийняті рішення. У цьому розумінні людина, яка претендує на роль лідера, 

далеко не завжди може мати сформовану на високому рівні лідерську позицію. 

Доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин: 

У чому, на вашу думку, полягає специфіка лідерської позиції фахівців у 

сфері соціальних служб? 

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. Така специфіка пов’язана з особливостями 

професійної діяльності фахівців соціальних служб, що передбачає здійснення 

соціальної допомоги і соціального обслуговування різних категорій населення, 

активізацію їх можливостей у задоволенні нагальних потреб як загалом, так і 



кожної особистості зокрема, як це зазначено у Законі України «Про соціальні 

послуги» (2019) «відповідно до віку, статі, стану здоров’я, особливостей 

інтелектуального та фізичного розвитку, життєвого досвіду, родинної, 

культурної, етнічної та іншої належності та ін. Крім того зміст діяльності 

фахівців соціальних служб зумовлений специфікою соціальних послуг 

населенню залежно від спрямування, підтримки та обслуговування; типу 

соціальної служби та ін. Відповідно ми й визначаємо лідерську позицію 

фахівців соціальних служб як внутрішню позицію, що забезпечує активний 

захист інтересів отримувачів соціальних послуг із залученням дотичних до 

цього осіб на засадах партнерської співпраці. 

Завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних 

наук, професор Бондарчук О. І. 

У структурі лідерської позиції фахівця ви виокремлюєте ціннісно-

смисловий компонент. Яким чином ви обирали показники для цього 

компоненту? 

Танасійчук В. І.: 

Критерієм ціннісно-смислового компоненту ми обрали лідерську позицію 

як цінність. На нашу думку, для фахівців важливі цінності й ціннісні орієнтації 

фахівця соціальних служб як представника професії типу «людина-людина»; 

цінність прагнення вести за собою, що неможливо без осмислення життєвої 

перспективи. Лише прагнення бути відкритою до оточуючого світу особистістю 

(прагнення свободи) дозволить мати ціннісне ставлення до формування 

лідерської позиції і сприятиме здатності проявити лідерську позицію у 

професійній діяльності. 

Кандидат психологічних наук, доцент І. О. Бондаревська:  

Скажіть, будь ласка, у вас цікаві результати емпіричного дослідження 

щодо гендерних відмінностей, зокрема, у представників соціальних служб 

чоловічої статі в цілому така позиція сформована менше, ніж у фахівців жіночої 

статі. Ця закономірність, на вашу думку, є загальною чи стосується саме 

соціальної сфери? 

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. Одним із можливих пояснень такого 

парадоксального відповідно до традиційних гендерних стереотипів факту може 

бути саме гендерна природа таких відмінностей, коли особа відчуває страх 

неуспіху в традиційній для неї сфері й успіху – в нетрадиційній, якою для 

чоловіків в силу усталеної суспільної думки вважається сфера надання 

соціальних послуг. Відповідно, як виявлено в нашому дослідженні, жінки, 

особливо старші за віком, більш орієнтовані на сферу соціальних послуг і їх 

надання. 

Доктор психологічних наук, доцент О. В. Брюховецька: 

Ви зазначаєте, що у процесі формування лідерської позиції фахівець 

стикається з різними проблемами? Про які саме проблеми йдеться? 



Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. Зазначені проблеми пов’язані насамперед зі 

складністю та специфічністю роботи соціальних служб, високою особистісною 

відповідальністю за якість надання соціальних послуг у складних, стресових 

умовах, а з іншого – низьке фінансове забезпечення й доволі невисоким 

статусом фахівця соціальної служби в суспільстві. Варто також сказати про 

ймовірність виникнення емоційного вигорання, негативні психічні стани через 

високу персональну відповідальність фахівців за результати власної діяльності 

в умовах дефіциту часу і постійних ризиків тощо. 

Кандидат педагогічних наук, доцент В. О. Киричук:  

Ви пропонуєте комплексний підхід, що включає положення 

гуманістично-ціннісного, особистісно-діяльнісного, суб’єктно-вчинкового, 

екзистенційного та рефлексивного підходів, до дослідження проблеми 

лідерської позиції. А чому ви не обмежилися одним із них? Опишіть, що саме з 

кожного підходу привернуло вашу увагу і чому саме їх ви обрали.  

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. У кожному з підходів ми виокремлювали ті 

положення, які сприяли б формуванню лідерської позиції у сфері соціальних 

служб. Так, у межах особистісно-діяльнісного підходу було важливо, що 

розвиток особистості передбачає цілеспрямовану активність, у контексті нашої 

теми – здатність конструктивно діяти у складних життєвих ситуаціях 

споживачів соціальних послуг, змінювати, усувати та мінімізувати негативні 

соціальні прояви у суспільстві. Положення суб’єктно-вчинкового підходу 

стосувалися реалізації фахівцем суб’єктної позиції й забезпечення суб’єктної 

регуляції власної діяльності. Рефлексивний підхід є обов’язковим для 

усвідомлення особистістю себе, самоаналізу власних дій, учинків як основи 

саморозвитку. Щодо екзистенційного підходу, то ми дотримувались думки, що 

лише відкрита до оточуючого світу особистість зі сформованим екзистенційним 

світоглядом, в основі якого висока толерантність до невизначеності, може 

сформувати лідерську позицію у процесі взаємодії зі світом.  

Кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Чаусова: 

Поясніть, будь ласка, Володимир Іванович, «лідерська позиція» і 

«внутрішня позиція», ви ототожнюєте ці поняття? 

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання, ураховуючи особливості і сутність лідерської 

позиції, ми вважаємо, що внутрішня позиція є її стрижнем, основою, базисом, 

що проявляється у зовнішній позиції (статусно-рольовій – статус, роль), 

визначає спрямованість діяльності особистості, її поведінку і вчинки, здатність 

проявляти соціальну активність, вести за собою.  

Кандидат психологічних наук, доцент І. О. Бондаревська:  

Уточніть, які особливості сформованості ціннісно-смислового 

компоненту лідерської позиції було виявлено у вашому дослідженні?  



Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. За результатами факторного аналізу за методикою 

«Ціннісні орієнтації» М. Рокича нами виокремлено 7 факторів, аналіз яких 

дозволяє дійти висновку про амбівалентне ціннісне ставлення досліджуваних 

до дійсності. Велике питання викликає також привабливість для фахівців 

соціальних служб емоційно ненасиченого життя (фактор 6), що може бути 

пов’язане з їхнім бажанням сильних негативних переживань осіб, які 

потребують соціальної допомоги і опосередковано свідчить про невміння 

регулювати свої стани. 

Кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 

роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій університету 

«Україна» А. К. Базиленко:  

Скажіть, будь-ласка, пане Володимире, досліджуючи специфіку 

діяльності фахівців соціальних служб, ви брали до уваги, з ким конкретно вони 

працюють, який досвід мають? які, можливо, посади займають? Чи залежить 

від цих факторів прояв лідерської позиції? 

Танасійчук В. І.: 

Дякую за запитання. Так, ми виявили соціально-демографічні (залежно 

від статі, віку, місця проживання) та організаційно-професійні (залежно від 

посади, наявності освіти за фахом, стажу роботи на посаді) особливості 

сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб, вони у нас 

висвітлені у розділі 2.3 дисертації. Вже йшлося про те, що у представників 

соціальних служб чоловічої статі така позиція сформована менше, ніж у 

фахівців жіночої статі, особливо старших за віком. Крім того, фахівці 

соціальних служб, які мешкають у місті, характеризуються більш сформованою 

лідерською позицією ніж ті респонденти, які проживають у сільській 

місцевості. 

Залежно від посади виявлено, що в керівників така позиція сформована 

краще. Примітно також, що більш сформована лідерська позиція виявлена 

серед тих фахівців соціальних служб, хто взагалі навчалися за іншими 

спеціальностями або ж має споріднену спеціальність (психолог, учитель та ін.), 

натомість ті фахівці, які мають освіту за профілем професійної діяльності 

лідерська позиція сформована менше. 

Кандидат психологічних наук, голова комісії з питань сім’ї, 

молодіжної політики та спорту і туризму Київської обласної ради 

Н. В. Онопрієнко-Капустіна:  

Ви досліджували і робили акцент на соціальній сміливості фахівців. Яку 

методику ви використовували для дослідження соціальної сміливості у розрізі 

лідерської позиції? Чи є статистично значущими відмінності соціальної 

сміливості у чоловіків і жінок?  

Танасійчук В. І.: 



Дякую за запитання. У своєму дослідженні ми використовували шкалу 

«Соціальна сміливість» методики Р. Кеттела «16-факторний особистісний 

опитувальник» (16-FPQ-187-A) в адаптації Є. Ільїна. Зокрема, виявлено 

недостатній рівень прояву соціальної сміливості для переважної кількості 

досліджуваних фахівців соціальної служби, які або далеко не завжди прагнуть 

досягнень та утвердження в соціальній сфері або взагалі практично не 

виявляють такого бажання. Причому фахівці соціальних служб – містяни є 

більш соціально сміливими ніж ті, хто проживають у сільській місцевості, 

особливо чоловіки. 

Кандидат психологічних наук, С.В. Казакова: 

В емпіричному дослідженні ви використовували не лише відомі 

психологічні методики, а й власні авторські модифікації. Поясніть, будь-ласка, 

в чому їх суть? 

Танасійчук В. І. 

Дякую за запитання. Ми використовували ряд таких методик. Суть 

модифікації полягала в узгодженні питань методик із специфікою діяльності 

фахівців соціальних служб. Наприклад, у процесі вивчення регулятивно-

поведінкового компоненту ми пропонували аналіз проблемних ситуацій з 

професійної діяльності соціальних служб, в яких фахівець мав проявити 

лідерську позицію у вирішенні складних життєвих ситуацій клієнтів соціальних 

служб, як-ось: «У вас як фахівця соціальної служби у справах дітей вже 6 років 

поспіль перебуває на обліку асоціальна родина. Сім’я має 6 дітей, 3 з яких 

перебувають в інтернаті. 3 менших за віком дитини останніх півроку 

проживають з матір’ю і бабусею (які в цілому ведуть здоровий спосіб життя) 

окремо від батька. Ваш керівник соціальної служби наполягає, щоб ви 

оформили документи на вилучення менших дітей із сім’ї. Ваші дії…». 

Доктор психологічних наук, доцент О. О. Горова:  

Які, на ваш погляд, компоненти лідерської позиції фахівців соціальних 

служб найбільш повно були розвинуті під час формувального експерименту, за 

рахунок яких методів і технік вдалося досягнути такої динаміки показників в 

експериментальній групі? 

Танасійчук В. І. 

Дякую за запитання. Під час формувального експерименту було 

розвинуто всі компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб, про 

що свідчать дані апробації авторської програми. Особливо важливим на наш 

погляд, були зрушення в показниках ціннісно-смислового компоненту 

лідерської позиції, коли збільшилася кількість фахівців соціальних служб із 

високим і вищим середнього рівнями його сформованості та зменшилась 

кількість із низьким, зросла цінність лідерської позиції й мотивація до її прояву 

у професійній діяльності. Для було використано широкий спектр 

індивідуальних і групових методів і технік, які ви користувалися як онлайн, так 

і оффлайн. 



Завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних 

наук, професор Бондарчук О. І. 

Чи є ще запитання? Немає. Слово надається науковому керівнику 

дисертанта. 

Висновок наукового керівника. 

Науковий керівник, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти НАУ В. В. Балахтар  

Володимир Іванович Танасійчук вступив до аспірантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» як амбітний фахівець соціальної служби, 

працівник Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Вибір теми 

дисертаційного дослідження передбачає пошук вирішення проблеми 

формування лідерської позиції фахівця соціальної служби. Він прагне 

сформувати лідерську позицію, підвищити не лише свій професійний рівень, а 

й фахівців соціальних служб, що сприятиме здатності конструктивно діяти у 

різних ситуаціях професійної діяльності .   

За період навчання здобувач набув відповідних компетентностей, 

теоретичних знань, практичних умінь, і навичок, спрямованих на розвиток 

наукового світогляду, професійної етики, розв’язання наукових та теоретичних 

завдань у контексті дослідження.  

В. І. Танасійчук опанував освітню складову програми, а також отримав 

високу оцінку за науково-педагогічну практику. Здобувач відповідально 

проявив себе, вивчаючи наукову складову програми: розділи індивідуального 

плану наукової роботи, а також наукове дисертаційне дослідження виконане 

своєчасно в установлені терміни; дослідження проведено своєчасно і в повному 

обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.  

У процесі наукового дослідження було одержано результати, що мають 

наукову новизну та практичне значення. Зміст дисертаційного дослідження 

адекватно презентований у багатьох публікаціях фахових видань категорії Б, 

представлено у наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва і розвитку та Європейського Союзу з наукового 

напряму. А також висвітлено на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях та підтверджено актами про впровадження 

результатів у закладах вищої освіти та соціальних службах. 

Здобувач проявив особистісні якості, властиві справжньому науковцю – 

високу моральність, творчу ініціативність, креативність, відповідальність, 

старанність, здатність ставити і успішно вирішувати наукові проблеми на 

теоретичному та емпіричному рівнях. 

В. І. Танасійчук неухильно дотримується принципів академічної 

доброчесності. На основі перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

дисертанта за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» можна 

зробити висновок про відсутність у тексті його дисертації академічного 

плагіату. 



Вважаю, що роботу здобувача PhD у галузі психології Танасійчука 

Володимира Івановича у процесі підготовки дисертації, виконання 

індивідуального плану наукової роботи й індивідуального навчального плану 

можна оцінити позитивно, а дисертацію В. І. Танасійчука і самого здобувача 

визнати готовими до захисту дисертації. 

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження. 

Рецензент – професор кафедри психології та особистісного розвитку 

ННІМП ДЗВО «УМО» О. В. Брюховецька, доктор психологічних наук, 

доцент:  

Актуальність дисертаційного дослідження Володимира Івановича 

Танасійчука є безперечною, адже у складних умовах сьогодення 

непередбачуваних і часто хаотичних змін лідерська позиція особистості 

фахівця набуває непересічного значення для успішного розв’язання життєвих і 

професійних проблем. Своєчасність такого дослідження поміж іншого 

зумовлена недостатньою кількістю наукових досліджень, що присвячені 

вищезазначеній проблематиці у контексті діяльності фахівців соціальних 

служб. 

У поданій на рецензування роботі чітко визначені об’єкт, предмет, мета 

та завдання дослідження, ґрунтовно охарактеризована теоретична та емпірична 

база дослідження, сукупність теоретичних, емпіричних в статистичних методів 

дослідження, що були спрямовані на розв’язання поставлених завдань. 

У першому розділі дисертації презентовані результати вивчення основних 

наукових підходів до вивчення лідерської позиції особистості загалом і 

фахівців соціальних служб зокрема; теоретично обґрунтовано зміст і 

компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб з урахуванням 

специфіки їх професійної діяльності 

У другому розділі представлено методичну базу дослідження лідерської 

позиції особистості фахівців соціальних служб та її компонентів, висвітлено 

результати констатувального етапу емпіричного дослідження, які засвідчили 

необхідність формування такої позиції у фахівців соціальних служб і, 

відповідно, проведення формувального експерименту. 

Третій розділ висвітлює мету, завдання, принципи, умови реалізації та 

результати формувального експерименту, спрямованого на формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб. Наведено програму формування 

й результати її впровадження, що свідчать про її ефективність стосовно 

формування лідерської позиції фахівця соціальних служб. 

Робота В. І. Танасійчука  справила позитивне враження 

структурованістю, логічним викладом матеріалу відповідно до завдань 

дослідження, ретельним опрацювання великої кількості наукових джерел й 

емпіричних даних, широким застосуванням інструментарію математично-

статистичної обробки даних.  



Результати перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

В. І. Танасійчука за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» 

свідчать  про відсутність у тексті його дисертації академічного плагіату.  

У цілому, дисертаційне дослідження Танасійчука Володимира Івановича 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб» виконано на належному науковому рівні, характеризується науковою 

новизною, теоретичним і 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 – професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО 

«УМО» А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент: 

Дисертаційна робота Володимира Івановича Танасійчука присвячена 

актуальній як у науковому, так і практичному аспекті проблемі дослідження 

лідерської позиції особистості фахівців соціальних служб. 

У роботі висвітлено основні наукові підходи до вивчення лідерської 

позиції загалом і фахівців соціальних служб зокрема; обґрунтовано зміст і 

компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб; емпірично 

досліджено психологічні особливості лідерської позиції фахівця соціальних 

служб; розроблено та апробовано програму формування лідерської позиції 

фахівця соціальних служб. 

Робота виглядає логічно структурованою й завершеною, в ній 

представлені теоретична й емпірична частини дослідження, здобуті значущі 

наукові результати щодо особливостей лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, доведена можливість її формування в процесі спеціально організованого 

психологічного навчання. 

Анотація та висновки акумулюють наукові результати роботи, що 

презентують психологічні особливості лідерської позиції фахівця соціальних 

служб. Є необхідна кількість публікацій з теми дисертаційного дослідження, в 

тому числі, в зарубіжному фаховому видання.  

Зміст дисертаційної роботи доповнюють та конкретизують додатки. 

Аналіз дисертаційної роботи та опублікованих праць В. І. Танасійчука. 

дозволяє зробити висновок про цілісний, завершений характер даного 

наукового дослідження, а також про його наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення.  



Текст дисертації В. І. Танасійчука перевірений за допомогою 

автоматизованої системи «UNICHECK», результати якої свідчать про 

відсутність у тексті його дисертації академічного плагіату.  

Таким чином, дисертаційна робота «Психологічні особливості лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб», представлена 

В. І. Танасійчуком, 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.  

Бондарчук О. І., доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління: 

Хочу позитивно оцінити роботу. Вважаю, що робота виконана відповідно 

до вимог, які висуваються до робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у сфері психології. Привертає увагу структурованість роботи 

відповідно до логіки наукового дослідження – від теоретичного аналізу 

літератури до констатувального й формувального етапів емпіричного 

дослідження. Автором проаналізовано значну кількість не лише вітчизняних, 

але й зарубіжних джерел з досліджуваної проблеми. У сьогоднішніх умовах це 

відбувається не так часто. Це свідчить, з одного боку про активність самої 

дисертанта, з іншого боку – про глибокий аналіз проблеми, за результатами 

якого представлено зміст і компоненти лідерської позиції фахівців соціальних 

служб. Що стосується емпіричної частини, то слід відзначити використання 

комплексу валідних і надійних методик, які уможливили детальний аналіз 

проблеми, її осмислення, здобуття цікавих у науковому і практичному аспектів 

емпіричних результатів Фактично робота і сам дисертант готові до захисту. 

Володимир прийшов в аспірантуру як амбітний фахівець соціальної служби, є 

високий рівень підготовки. У цілому робота може бути рекомендована до 

захисту у спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 053 Психологія. 

Доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин: 

Робота безперечно актуальна як для психологічної науки, так і сфери 

соціальних служб, особливо в умовах сьогодення. Розроблена автором модель 

надзвичайно цікава, може використовуватися для формування лідерської 

позиції фахівців. При цьому варто чітко розуміти сутність внутрішньої позиції, 



і зовнішньої, адже вони одна без одної не можуть проявлятись. Вважаю, що 

дисертація В. І. Танасійчука 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:  

Хочу висловити підтримку Володимиру Івановичу Танасійчуку, 

підтримати його особисто і роботу. Робота ґрунтовна, дуже цікава, успішна, 

чітко окреслені і досягнуті завдання, пройшла перевірку на атиплагіат. 

Дисертація В. І. Танасійчука може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 Психологія. 

Кандидат психологічних наук, доцент А. К. Базиленко:  

Хочу підтримати в цілому роботу В. І. Танасійчука, автором зібраний 

досить великий емпіричний матеріал, запропонована програма може мати 

практичне втілення для формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, здатних взяти на себе відповідальність і досягнення ними здатності 

конструктивно діяти в кризових умовах сьогодення. Адже та ситуація, яка є 

нині в Україні, потребує активного прояву лідерської позиції як фахівців, так і 

отримувачів соціальних послуг. 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, І. В. Пустовалов: У професійній 

діяльності фахівців соціальних служб необхідні саме практичні аспекти та 

корекційні програми для формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, що представлено в науковому дослідженні В. І. Танасійчука.  

Дисертаційна робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, 

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

подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Кандидат психологічних наук, доцент М. В. Москальов: 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, С. В. Казакова: 

Підтримую роботу. Робота ґрунтовна, тема актуальна, цікаво 

представлено результати емпіричного дослідження. У цілому робота може бути 

рекомендована до захисту в спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Кандидат педагогічних наук, доцент В. О. Киричук:  

У цілому підтримую роботу, вважаю, що вона містить значущі теоретичні 

та емпіричні результати, відповідає вимогам і може бути рекомендована до 

захисту. 

Кандидат психологічних наук Н. В. Онопрієнко. У професійній 

діяльності фахівців соціальних служб необхідні саме практичні аспекти та 

корекційні програми для формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, що представлено в науковому дослідженні В. І. Танасійчука.  

Дисертаційна робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, 

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

подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, 

професор Бондарчук О. І.:  

Отже, представлена В. І. Танасійчуком 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 Володимира Івановича Танасійчука на тему: 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 053 «Психологія». 

 

Дисертаційне дослідження є складовою 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.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане 

в дисертації. У дисертаційній роботі визначено основні наукові підходи до 

вивчення проблеми лідерської позиції особистості загалом і фахівців 



соціальних служб зокрема; обґрунтовано сутність, зміст, компоненти (ціннісно-

смисловий, когнітивно-рефлексивний, афективно-оцінний і регулятивно-

поведінковий) лідерської позиції фахівців соціальних служб з урахуванням 

специфіки їх професійної діяльності; емпірично досліджено рівні та соціально-

демографічні й організаційно-професійні особливості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб; розроблено та апробовано програму 

формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб. 

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:  

 визначено сутність лідерської позиції фахівця соціальних служб як 

внутрішню позицію, що забезпечує ціннісне ставлення до лідерства у сфері 

соціальної роботи, здатність діяти конструктивно в проблемних ситуаціях 

професійної діяльності, брати відповідальність за прийняття рішень, які 

пов’язані з життєдіяльністю отримувачів соціальних послуг; сприяти 

партнерській співпраці суб’єктів соціальної служби щодо їх реалізації; 

 обґрунтовано зміст, ціннісно-смисловий, когнітивно-рефлексивний, 

афективно-оцінний і регулятивно-поведінковий компоненти, критерії та 

показники лідерської позиції фахівця соціальних служб; 

 виявлено соціально-демографічні та організаційно-професійні 

особливості лідерської позиції фахівця соціальних служб;  

 обґрунтовано програму формування лідерської позиції особистості 

фахівця соціальних служб та доведено її ефективність; 

поглиблено знання про лідерство, позицію та психологічні підходи до 

вивчення лідерської позиції особистості, психологічні особливості діяльності 

фахівців соціальних служб; 

подальшого розвитку дістали положення про сутність лідерства, 

психологічні умови формування лідерських якостей особистості загалом і 

фахівця соціальних служб зокрема. 



Практичне значення та використання результатів дисертаційного 

дослідження полягає в можливості використання авторської програми для 

формування лідерської позиції фахівця соціальних служб. Психодіагностичний 

інструментарій, апробований у роботі, може стати базисом для моніторингу 

рівнів сформованості лідерської позиції фахівців, їхньої здатності діяти 

конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності. Отримані дані 

також можуть бути використані в освітньому процесі щодо підготовки фахівців 

зі спеціальності «Соціальна робота» у закладах вищої освіти, а також у закладах 

післядипломної освіти у процесі підвищення кваліфікації фахівців тощо. 

 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації 
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Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 

особистий внесок у них автора. Основні положення та наукові результати 

дисертаційної роботи викладено у 9 одноосібних наукових публікаціях і 1 

спецкурсі, написаному у співавторстві, де доробок здобувача становить 75%. 

Розробки та ідеї, що належать співавтору, у дисертаційному дослідженні не 

використовуються. Результати дослідження відображено в 1 спецкурсі для 

фахівців соціальних служб, 4 одноосібних фахових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого МОН України, з яких 1 публікація у зарубіжному 

фаховому періодичному виданні; 5 – тези і матеріали наукових конференцій, 

симпозіумів, конгресу. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 

Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. 



Дисертація оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України.  

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 

дисертаційним дослідженням Танасійчук В. І. виявив високий рівень готовності 

до теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й 

вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні 

завдання, опрацював значну кількість першоджерел, показав уміння творчо 

працювати з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових 

досліджень.  

Дисертаційне дослідження Танасійчука Володимира Івановича за темою 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб» є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософі   та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів Укра  ни від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 

змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Тимчасового порядку присудження ступеня 

доктора філософі  , затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра  ни від 6 

березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософі  » і може 

бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

053 «Психологія». 

 

УХВАЛЕНО: 
 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Танасійчука Володимира Івановича на тему 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб». 

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Танасійчука 

Володимира Івановича на тему «Психологічні особливості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб» відповідає спеціальності 053 

«Психологія» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження 

ступеня доктора філософії». 

3. Рекомендувати дисертацію Танасійчука Володимира Івановича на тему 

«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 




