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АНОТАЦІЯ 

 

 

Танасійчук В. І. Психологічні особливості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія» (05 – Соціальні та поведінкові науки). – 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2021.  

 

Дисертацію присвячено вивченню проблеми психологічних 

особливостей лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб. 

Об’єктом дисертаційного дослідження обрано лідерську позицію як 

психологічний феномен, предметом – психологічні особливості лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб. Мета дослідження передбачала 

теоретичне обґрунтування й експериментальне дослідження змісту, 

компонентів та психологічних особливостей лідерської позиції особистості 

фахівця соціальних служб. 

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. 

Дослідження здійснювалося протягом 2017 – 2021 рр. на базі закладів 

вищої освіти (ЗВО) з різних регіонів України (Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Черкаського національного 
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університету імені Богдана Хмельницького) та соціальних служб 

(Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації). У дослідженні взяли участь 256 

фахівців соціальних служб, які навчалися або працювали у вищезазначених 

ЗВО й установах. 

З метою розв’язання окреслених завдань було використано комплекс 

теоретичних, емпіричних та статистичних методів: 

 теоретичні (теоретичний аналіз, узагальнення, класифікація й 

систематизація основних наукових підходів до проблеми дослідження 

психологічних особливостей лідерської позиції особистості як психологічного 

феномену загалом та фахівців соціальних служб зокрема, що були 

використані з метою визначення теоретико-методологічних основ 

досліджуваної проблеми); 

 емпіричні (психодіагностичні методики, що дозволили дослідити 

рівні сформованості психологічних особливостей лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб, зокрема для дослідження: а) ціннісно-

смислового компоненту: опитувальник М. Рокича «Ціннісні орієнтації» 

(Леонтьев, 1992); авторська методика незавершених речень «Ставлення до 

психологічної готовності діяти конструктивно в проблемних ситуаціях 

професійної діяльності» (авторська розробка); методика Д. Леонтьєва 

«Смисложиттєві орієнтації»); б) когнітивно-рефлексивного компоненту: 

авторська модифікація методики незавершених речень «Усвідомленість 

лідерської позиції фахівцем соціальних служб» (авторська розробка); аналіз 

ситуацій щодо розуміння лідерської активності фахівців соціальних служб у 

професійній діяльності (авторська розробка); методика А. Карпова 

«Діагностика рефлексивності»; в) афективно-оцінного компоненту: методика 

«Ставлення до знехтуваного співробітника, якому віддають найменшу 

перевагу» (Least Preferred Co-worker, LPC, автор – А. Фідлер, в адаптації 

С. Каліщука); методика «Мотиви прояву лідерської позиції у професійній 
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діяльності» (авторська модифікація методики О. Бондарчук, Л. Карамушки 

«Мотиви професійної діяльності»); методика І. Юсупова «Діагностика рівня 

емпатії»; г) регулятивно-поведінкового компоненту: аналіз проблемних 

ситуацій щодо прояву лідерської позиції (авторська розробка); шкала 

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

опитувальник» (16-FPQ-187-A) в адаптації Е. Ільїна; методика В. Бойка 

«Комунікативна толерантність»). 

 формувальний експеримент; 

 математично-статистичні методи, зокрема: первинні статистики, 

кореляційний, факторний та дисперсійний аналізи. Статистичну обробку 

отриманих даних і графічну презентацію результатів здійснювали з 

використанням комп’ютерної програми SPSS (версія 23.0). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній автором:  

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; 
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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 

фахівців тощо. 

За результатами теоретичного аналізу наукових джерел виокремлено 

основні підходи до дослідження проблеми позиції особистості: 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 
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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: 



7 

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. 
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Тлумачимо 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 компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб: 

ціннісно-смисловий (критерій: лідерська позиція як цінність, показники: 

цінності й ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як представника 

професії типу «людина-людина»; цінність прагнення вести за собою; 

осмисленість життєвої перспективи), когнітивно-рефлексивний (критерій: 

усвідомленість лідерської позиції у діяльності фахівців соціальних служб, 

показники: обізнаність щодо сутності лідерства й лідерської позиції; розуміння 

ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців соціальних служб; 

рефлексія), афективно-оцінний (критерій: позитивне ставлення до лідерської 

позиції, показники: ставлення до інших людей; оцінювання значущості прояву 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівця соціальних служб; емпатія), 

регулятивно-поведінковий (критерій: здатність проявити лідерську позицію у 

професійній діяльності, показники: здатність діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях професійної діяльності; соціальна сміливість; 

комунікативна толерантність.  

За результатами емпіричного дослідження 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. 

Стосовно ціннісно-смислового компоненту: лише кожному 

дванадцятому досліджуваному фахівцю соціальних служб властиве виражене 
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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 реалізації у професійній 

діяльності, 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 
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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. 

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. 

Розроблено 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 
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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 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. Відповідно йдеться про 

можливість використання програми формування лідерської позиції фахівців 

соціальних служб у процесі їх професійної підготовки та на курсах 

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. 

 

Ключові слова: позиція; лідерська позиція; ціннісне ставлення; 

рефлексія; спрямованість; соціальна взаємодія; комунікативна толерантність; 

самоефективність; фахівець соціальних служб; соціальна робота; професія 

соціономічного типу; психологічна складова професійної активності, 

задоволеність життям. 
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ABSTRACT 

 

Tanasiychuk V. I. Psychological features of the leadership position of the 

individual specialist in social services.  – Qualified scientific work on the rights of 

the manuscript.  

 

Thesis for the degree of a scientific degree of the doctor of philosophy on a 

speciality 053 “Psychology” (05 - Social and Behavioural Sciences). - SHEI 

“University of Education Management” NAPS of Ukraine, Kyiv, 2021.  

 

The dissertation is devoted to the study of the problem of psychological 

features of the leadership position of the personality of a social services specialist. 

The object of the dissertation research is the leadership position as a psychological 

phenomenon, the subject - the psychological features of the leadership position of 

the individual social services specialist. The purpose of the study was to provide a 

theoretical basis and experimental study of the content, components and 

psychological characteristics of the leadership position of the personality of a social 

services specialist. 

Objectives of the study: 

1) identify the main scientific approaches to the study of the leadership 

position of the personality in general and social service specialists in particular; 

2) substantiate the essence, content and components of the leadership position 

of social service specialists, taking into account the specifics of their professional 

activities; 

3) empirically investigate the psychological characteristics of the leadership 

position of the personality of a social services specialist; 

4) to develop and test the program of formation of the leadership position of 

the personality of a social services specialist. 

The study was conducted during 2017-2021 based on higher education 

institutions (HEIs) from different regions of Ukraine (Yuriy Fedkovych Chernivtsi 
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National University, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy) 

and social services (Department of Labor and Social Protection of Chernivtsi City 

Council, Department of Social Protection of the Population in the Kyiv Region). 

The study involved 256 social service specialits who studied or worked in the 

above-mentioned free economic zones and institutions. 

In order to solve the outlined problems, a set of theoretical, empirical and 

statistical methods was used: 

 theoretical (theoretical analysis, generalization, classification and 

systematization of basic scientific approaches to the problem of studying the 

psychological characteristics of the leadership position of the personality as a 

psychological phenomenon in general and social services specialists in particular, 

which were used to determine the theoretical and methodological foundations of the 

problem); 

 empirical (psychodiagnostic techniques, which allowed to investigate the 

levels of formation of psychological characteristics of the leadership position of the 

personality of a social services specialist, in particular for research: a) value-

semantic component: M. Rokych’s questionnaire “Value Orientations” (Leontiev, 

1992); author’s technique of incomplete sentences “Attitude to psychological 

readiness to act constructively in problematic situations prof. activities” (author’s 

development, Appendix A1); method “Meaningful life orientations” D. Leontiev); 

b) cognitive-reflexive component: author’s modification of the methodology of 

incomplete sentences “Awareness of the leadership position of a social services 

specialist” (author’s development); analysis of situations regarding the 

understanding of leadership activity of social service specialists in professional 

activities (author’s development); A. Karpov’s method “Diagnosis of reflexivity”; 

c) affective-evaluation component: method “Attitude to the neglected employee who 

is least preferred” (Least Preferred Co-worker, LPC, author - A. Fiedler, adapted by 

S. Kalischuk); method “Motives for leadership in professional activities” (author’s 

modification of the method of O. Bondarchuk, L. Karamushka “Motives for 

professional activity”); I. Yusupov’s method ‘Diagnosis of the level of empathy”; d) 
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regulatory-behavioural component: analysis of problematic situations regarding the 

manifestation of leadership position (author’s development); scale “Social Courage” 

method R. Kettel “16 personality  factor questionnaire (16-FPQ-187-A)” adapted by 

E. Ilyin; V. Boyko’s method “Communicative tolerance”). 

 formative experiment; 

 mathematical and statistical methods, in particular, primary statistics, 

correlation, factor and analysis of variance. Statistical processing of the obtained 

data and graphical presentation of the results was performed using the computer 

program SPSS (version 23.0). 

The scientific novelty of the work is that the author: 

for the first time: 

• the essence of the leadership position of a social services specialist is 

defined as an internal position that provides a value attitude to leadership in the 

field of social work, the ability to act constructively in problematic situations of 

professional activity, to take responsibility for decisions that are related to the life of 

recipients of social services; to promote partnership cooperation of social service 

entities in their implementation; 

• substantiated the content, value-semantic, cognitive-reflexive, affective-

evaluative and regulatory-behavioural components, criteria and indicators of the 

leadership position of social service specialists; 

• the program of formation of the leading position of the personality of the 

specialist of social services is proved and its efficiency is proved; 

deepened knowledge of leadership, position and psychological approaches to 

the study of the leadership position of the individual, the psychological 

characteristics of social services; 

provisions on the essence of leadership, psychological conditions for the 

formation of leadership qualities of the individual in general and the specialist of 

social services, in particular, were further developed. 

The practical significance of the results of the study lies in the possibility of 

using the author’s program to form a leadership position of a specialist in social 
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services. Psychodiagnostic tools tested in the work can be the basis for monitoring 

the levels of the leadership position of specialists, their ability to act constructively 

in problematic situations of professional activity. The obtained data can also be used 

in the educational process for the training of specialists in the speciality “Social 

Work” in higher education institutions, as well as postgraduate education 

institutions in the process of professional development and more. 

According to the results of theoretical analysis of scientific sources, the main 

approaches to the study of the position of the individual are identified: sociological 

(position as the social position of the individual, its place in the social structure 

(role), which allows us to speak of the so-called external position of the individual; 

each dimension of which corresponds to a certain type of social relations, taking 

into account the mental qualities of the individual, which belong neither to 

biological nor social properties), psychoanalytic (position through feelings or 

awareness of self-worth / inferiority), socio-cognitive (position through installation 

as a cognitive structure that combines cognition, complex evaluative reactions, 

emotions, behavioral intentions); personal-activity (position through orientation, 

which forms the internal position of the individual in relation to the social 

environment and objects of the social environment); subjective (position as 

subjectivity, subjective position and subjective regulation of conscious activity, 

providing constant progressive self-development, creative self-determination and 

productive self-realization in professional activities and subject- activity as its 

development, in the course of which the position interpreted in the context of an act 

that allows you to model your own future life as an internally determined activity of 

self-design, self-knowledge, self-realization, using mechanisms of self-

determination, self-perception, self-evaluation, self-actualization, discover and 

realize their mental potential and themselves as its subject); humanistic and value 

(position through the humanization of its functioning, promoting personal 

development of all its subjects through the actualization of the need for self-

development, leadership, values of themselves, others; complex system of attitudes, 

attitudes and motives, goals and values); existential (position through the openness 
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of the individual to the outside world, existential worldview, based on a high 

tolerance for uncertainty, which allows the formation of personality in the process 

of interaction with the world); reflexive (position through the ability to live, feel 

emotions, express themselves, their life position, adhering to spiritual values and 

meanings; the ability to acquire freedom of choice of one’s own way of life, 

reflexive act of taking responsibility for one’s own way of life). 

As a basic approach, a comprehensive approach is proposed, which contains 

the provisions of humanistic-value, personal-activity, subject-activity, existential 

and reflective approaches, within which the leadership position of the individual is 

considered as an internal position that reflects the individual’s attitude to others and 

him/herself and determines the direction of the individual, his/her behaviour and 

actions, the ability to be socially active, to lead by example, to inspire people, to 

take responsibility for decisions. 

The general and special psychological features of the activity of social 

services specialists are underlined, which are determined by the content, goals, 

principles and functions of providing social services to all categories of the 

population and determine professional values, ways and forms of providing social 

services, the interaction of subjects. Among the general features of the professional 

activity of social services specialists are: 1) a human-human profession that requires 

special professional knowledge, skills and abilities to establish contacts with 

people, their support and the provision of qualified assistance, which expands their 

capacity for social functioning, promotes the realization of civil rights and prevents 

social exclusion; 2) social services implement the social policy of the state by 

providing a system of social services that covers a wide range of activities, 

including various forms of individual and group work, which leads to responsible 

decision-making in difficult and crises; 3) the content of social services activity, 

professional development and customer expectations depend on various factors, 

which determines the variousness and diversity of work, roles in response to the 

growth of needy social services included in the hierarchical relationship; 4) changes 

in the qualification requirements of specialists (social educators) do not contribute 
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to improving the status of social workers (prestige), there are no requirements for 

the compliance of the profession of employees to the position; 5) high information 

content on the provision of social services on various grounds in accordance with 

European standards, which requires a high level of professionalism of social 

services specialists in order to provide quality services in accordance with the needs 

of different categories of the population; 6) multifunctionality of social services at 

different levels of social services, uncertainty of status, variability and crisis of 

service recipients, personal responsibility of professionals for the consequences of 

their own activities in the face of permanent challenges of society and lack of time, 

cause high mental stress, constant risks, occupational stress, fatigue, deteriorating 

health, emotional exhaustion, and later professional burnout, neurotic, crisis states, 

etc.; 7) moral and psychological satisfaction from work. 

Special psychological features of social services specialists are due to the 

type of organizations that provide social services to the population depending on the 

direction, support and service; type of social services; home care services, etc. 

We interpret the leadership position of a social services specialist as an 

internal position that provides a value attitude to leadership in the field of social 

work, the ability to act constructively in problematic situations of professional 

activity, take responsibility for decisions related to social services; to promote 

partnership cooperation of social service entities in their implementation. 

The components of the leadership position of social services specialists are 

singled out: value-semantic (criterion: leadership position as a value, indicators: 

values and value orientations of a social services specialist as a representative of the 

profession “human-human”; value of desire to lead; meaningful life perspective), 

cognitive -reflexive (criterion: awareness of leadership in social services, indicators: 

awareness of the essence of leadership and leadership position; understanding of the 

role of leadership in the professional activities of social services; reflection), 

affective-evaluation (criterion: positive attitude to leadership, indicators : attitude to 

other people, assessment of the importance of leadership in the professional 

activities of social services specialists; empathy), regulatory and behavioural 
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(criterion: the ability to show leadership in professional activities, indicators: the 

ability to act constructively in problematic situations of professional activities; 

social media liviness; communicative tolerance. 

According to the results of the empirical research, an insufficient level of 

leadership position formation was revealed both as a whole and by individual 

components in the vast majority of the studied specialists of social services. Thus, a 

high level of leadership position is not found in any of the studied specialists; and 

only one in ten of them - has a higher average level. The vast majority of social 

service specialists are characterized by an insufficient level of such readiness: more 

than half-average, and about a third - below average and low. 

Regarding the value-semantic component: only every twelfth researched 

specialist of social services has a pronounced value attitude to social service and the 

manifestation of leadership in it. For the vast majority of specialists it is a question 

of the insufficiently high level of meaningfulness of life, ambivalent value attitude 

of the subjects both to the reality as a whole and to the formation and manifestation 

of a leading position in the provision of social services. 

Regarding the cognitive-reflexive component of the leadership position of 

social service specialists: only every seventh respondent is characterized by a high 

level, and every fourth - low. The vast majority of professionals (two thirds) have 

medium and low levels of awareness, fragmentary, incomplete knowledge of 

leadership and leadership position, insufficient level of reflexivity and, as a result, 

significant difficulties in correlating general knowledge about the leadership 

position and its formation and manifestations in the context of the activities of a 

social service specialist. 

Regarding the affective-evaluation component of the leadership position of 

social service specialists: low level was found in half, medium level in slightly less 

than half and high level in only a small part of the respondents. It was stated that the 

active-positive type of emotional attitude is characteristic of a small number of 

social service specialists (only every thirtieth of those studied), while the latent-

negative type of emotional attitude is found by about a third of specialists. The vast 
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majority of respondents underestimate the importance of a leadership position for 

social workers, in addition, are characterized by a lack of empathy. 

Regarding the regulatory-behavioural component: a high level of the 

component is characteristic of every twelfth specialist in social services, and low - 

for every sixth respondent. More than half of the surveyed specialists are not always 

inclined to take a leading position in problematic situations of professional activity, 

make and defend their decisions, unite others to solve life problems in the best way, 

and a third of them tend to provide social assistance to clients formally, according to 

stereotypical algorithms, which are not always optimal in this context. Half of the 

social services specialists are characterized by an insufficient level of social 

courage, do not always strive for achievements and assertions in the social sphere 

and about a third do not show such a desire at all. In addition, only a third of 

respondents can be described as communicatively tolerant, other social service 

professionals show an average level of communicative tolerance or are generally 

intolerant. 

According to the results of analysis of variance, socio-demographic 

(depending on gender, age, place of residence) and organizational-professional 

(depending on the position, education, professional experience) features of the 

leadership position of social services specialists are determined. 

Psychological conditions of formation of a leadership position are 

substantiated: organization of special social and psychological training; Orientation 

of social service specialists as representatives of the profession such as "man-man" 

on the value attitude to the leadership position, understanding of life prospects, the 

desire to lead followers, awareness of the essence of leadership and leadership 

position, understanding its role in the professional activities of social services 

professionals regarding the manifestation of leadership position, positive attitude to 

oneself as a leader, other people, empathy for others, development of the ability to 

act constructively in problematic situations of professional activity, to show social 

courage, to adhere to communicative tolerance. 
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The program of formation of a leading position of social services specialists 

which consists of 3 modules is developed. The first session is aimed at forming a 

value attitude to the leadership position of a social services specialist, values, value 

orientations of a social services specialist as a representative of the profession such 

as "human-human", the value of desire to lead, meaningful life prospects; second - 

to understand and understand the essence of leadership position, leadership and 

reflection, experiencing a positive attitude, forming an active-positive type of 

attitude towards other people in social services, motives for leadership in 

professional activities and empathy; third - provides the ability to show leadership 

and act constructively in problematic situations of professional activity, the desire 

for social courage and the formation of communicative tolerance, etc. Each module 

of the program has its own specifics and contains informational, diagnostic, 

developmental and creative components that allow obtaining information, acquiring 

new knowledge, skills and abilities to form a leadership position of social services 

specialists and gain experience in their practical activities. 

The results of approbation of the program testify to its effectiveness in 

forming the leadership position of future social workers: after the formation 

experiment, the participants of the experimental group, in contrast to the control, 

recorded statistically significant positive dynamics of all indicators and components 

of leadership. Accordingly, it is possible to use the program of forming the 

leadership position of social service specialists in the process of their professional 

training and retraining. 

The study does not cover all aspects of the problem of the leadership position 

of social service professionals. In our opinion, an in-depth study of the factors of the 

leadership position of social service specialists is promising, as well as the study of 

the psychological readiness of teachers of higher education institutions to form a 

leadership position of future social service specialists in training and practical 

psychologists of educational systems to psychological support. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема 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, який 

володіє сильною волею, високою працездатністю, особистісними уміннями й 

навичками, пов’язаними з управлінською культурою, ефективними 

комунікаціями, організацією діяльності, створенням команди і вмінням 

працювати в ній, мистецтвом вести за собою тощо. Тому лідерство й лідерська 

позиція особистості фахівця у сфері соціальних служб у процесі надання 

соціальних послуг різним категоріям населення набуває великого значення. 

Слід зазначити, що феномен лідерства був предметом уваги дослідників 

у межах: характерологічного підходу (Р. Богардус, Ф. Сміт, Дж. Крюгер та 

ін.), підходу навичок (С. Клубек, Б. Басс, R. Katz), ситуативного підходу 

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

підходу (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 й теорії 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, 
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2012  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; Брушлинський, 1991; Рубінштейн, 

2000; Слободчиков, 2000 та ін.), цінності особистості (Ананьев, 1977; Столін, 

1983 та ін.) 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 особистості 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) тощо. Крім того, окремі аспекти лідерства у 
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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, 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». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано протягом 2017-2021 рр. у рамках 

науково-дослідної теми кафедри психології управління Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій», державний реєстраційний № 0117U006772, 2017-2021 рр.). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Державного 

вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (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.). 

Об’єкт дисертаційного 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. 
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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 та експериментальна база дослідження. Дослідження 

здійснювалося протягом 2017-2021 рр. на базі закладів вищої освіти (ЗВО) з 

різних регіонів України (Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького) та соціальних служб (Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Департаменту 

соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації). У 

дослідженні взяли участь 256 фахівців соціальних служб, які навчалися або 

працювали у вищезазначених ЗВО й установах. 

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

дослідження проблеми психологічних особливостей лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб, а також розроблено програму 

дослідження. 

Другий етап (2018 р.) передбачав проведення констатувальної частини 

емпіричного дослідження, спрямованої на вивчення 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.) 
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здійснювався аналіз, інтерпретація та узагальнення результатів наукового 

дослідження, оформлявся текст дисертаційної роботи. 

Методи дослідження. З метою розв’язання визначених завдань було 

використано комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних методів. Це: 

 теоретичні (теоретичний аналіз, узагальнення, класифікація й 

систематизація основних наукових підходів до проблеми дослідження 

психологічних особливостей лідерської позиції особистості як психологічного 

феномену загалом та фахівців соціальних служб зокрема, що були 

використані з метою визначення теоретико-методологічних основ 

досліджуваної проблеми); 

 емпіричні (психодіагностичні методики, що дозволили дослідити рівні 

сформованості психологічних особливостей лідерської позиції особистості 

фахівця соціальних служб, зокрема для дослідження: а) ціннісно-смислового 

компоненту: опитувальник М. Рокича «Ціннісні орієнтації» (Леонтьев, 1992); 

авторська методика незавершених речень «Ставлення до психологічної 

готовності діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної 

діяльності» (авторська розробка); методика Д. Леонтьєва «Смисложиттєві 

орієнтації»); б) когнітивно-рефлексивного компоненту: авторська модифікація 

методики незавершених речень «Усвідомленість лідерської позиції фахівцем 

соціальних служб» (авторська розробка); аналіз ситуацій щодо розуміння 

лідерської активності фахівців соціальних служб у професійній діяльності 

(авторська розробка); методика А. Карпова «Діагностика рефлексивності»; 

в) афективно-оцінного компоненту: методика «Ставлення до знехтуваного 

співробітника, якому віддають найменшу перевагу» (Least Preferred Co-

worker, LPC, автор – А. Фідлер, в адаптації С. Каліщука); методика «Мотиви 

прояву лідерської позиції у професійній діяльності» (авторська модифікація 

методики О. Бондарчук, Л. Карамушки «Мотиви професійної діяльності»); 

методика І. Юсупова «Діагностика рівня емпатії»; г) регулятивно-

поведінкового компоненту: аналіз проблемних ситуацій щодо прояву 

лідерської позиції (авторська розробка); шкала «Соціальна сміливість» 



31 

методики Р. Кеттела «16-факторний особистісний опитувальник» (16-FPQ-

187-A) в адаптації Е. Ільїна; методика В. Бойка «Комунікативна 

толерантність»). 

 формувальний експеримент; 

 математично-статистичні методи, зокрема: первинні статистики, 

кореляційний, факторний та дисперсійний аналізи. Статистичну обробку 

отриманих даних і графічну презентацію результатів здійснювали за 

допомогою комп’ютерної програми SPSS (версія 23.0). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній автором:  

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 
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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. 

Упровадження результатів дослідження здійснювалось протягом 

2017– 2021 рр. в освітньому процесі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (довідка про впровадження №  17/17-

2359 від 05.11.2021), Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка про впровадження № 292/04-а від 11.10.2021). 

Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації (довідка про впровадження № 2037 від 20.07.2021), 

Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної 

адміністрації (довідка про впровадження № 7586/36.01/36.01-2021 від 

17.09.2021). 

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення 

та отримані емпіричні дані є самостійним внеском у розробку проблеми 

лідерської позиції особистості фахівця соціальної роботи. У спецкурсі для 

слухачів очно-дистанційної форми навчання (фахівців соціальних служб) в 

системі післядипломної педагогічної освіти, написаному у співавторстві, 

доробок здобувача становить 75%. Розробки та ідеї, що належать співавтору, в 

дисертаційному дослідженні не використовуються. 

Апробація роботи. Головні положення і результати дослідження 

доповідалися на науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: 

міжнародних – «Букова віть» (Чернівці, 2016), «Технології професійної 

підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (Чернівці, 2019), 
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«Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (Київ, 

2020), «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (Київ, 2020, 

2021), «Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології 

забезпечення» (Київ, 2020),  

міжнародних семінарах – «Economic, social and informational aspects of 

European integration processes» (Київ, 2019), 

всеукраїнських: Конгресі з організаційної та економічної психології – 

«Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в 

Україні» (Кам’янець-Подільський, 2019), «Психологічні засади розвитку 

соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової 

української школи» (Рівне, 2021), 

Буковинському освітньому форумі «Нова українська школа: діалог 

сучасності з історією» (Чернівці, 2021). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 10 публікаціях: в 1 

спецкурсі для слухачів очно-дистанційної форми навчання (фахівців 

соціальних служб) в системі післядипломної педагогічної освіти, 3 

одноосібних публікаціях у фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 1 публікації у зарубіжному фаховому 

науковому періодичному виданні (Угорщина), 5 – публікацій в інших 

наукових виданнях та матеріалах і тезах науково-практичних конференцій, 

симпозіумів, семінарів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

(українською та англійською мовами), вступу, 3 розділів, кожен розділ 

доповнюється висновком, загальних висновків, списку використаних джерел 

(270 найменувань, з них – 77 англійською мовою), додатків, уміщених на 55 

сторінках. Повний обсяг дисертації – 245 сторінок, з них – 158 сторінок 

основного тексту. Текст дисертації містить 30 таблиць, 21 рисунок.  



34 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСЬКОЇ 

ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ  

 

 

У першому розділі висвітлено основні наукові підходи до вивчення 

лідерської позиції у психологічній науці, визначено психологічні особливості 

діяльності фахівців соціальних служб. Здійснено теоретичне обґрунтування 

моделі лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб, що визначає 

зміст, компоненти, критерії та показники лідерської позиції особистості загалом 

і фахівця соціальних служб зокрема. 

 

 

1.1. Аналіз основних наукових підходів до вивчення лідерської 

позиції у психологічній науці 

 

Проблема вивчення лідерства й лідерської позиції особистості привертає 

увагу дослідників достатньо давно і не втрачає своєї актуальності й в умовах 

реального часу, а її дослідження відбувається у різних галузях знань (філософії, 

політології, соціології, менеджменту, педагогіки, психології та ін.). При цьому, 

розглядаючи різні аспекти поняття лідерської позиції, варто звернути увагу, 

що, незважаючи на значну кількість досліджень, єдиного підходу та 

однозначного визначення даного концепту донині не існує.  

Поняття «лідерська позиція», зазвичай, розуміють у тісному зв’язку з 

категоріями «лідерство» і «позиція». Термін «лідерство» походить від 

англійського слова «leader» (lead) – вести, керувати), що означає «ватажок, 

провідний керівник, той що йде попереду, стоїть на чолі». При цьому 

«лідерство» (з англ. leadership) визначають по-різному, а саме:  

 «становище, обов’язки, діяльність лідера; першість у чому-небудь, 

перевершеність в якійсь сфері» (Степанов, 2006, с. 186);  
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 здатність впливати на поведінку окремих осіб, груп працівників задля 

зосередження їхніх зусиль на шляху досягнення цілей організації із 

вираховуванням особистісних якостей (Рачинський, 2009);  

 феномен групової динаміки, що відображає бажання колективу під 

керівництвом лідера ефективно реалізувати творчий потенціал сили кожного 

учасника, об’єднуючи зусилля задля досягнення загальних для всього 

колективу цілей і завдань; вплив на поведінку підлеглих в процесі 

міжособистісного спілкування (комунікації) (Тимошенко & Соснин, 2002, 

c.220);  

 процес (використання не примусового впливу для спрямування та 

мотивування й координації діяльності членів групи задля досягнення мети) і 

(сукупність певних рис і атрибутів реалізаторів такого успішного впливу) 

(Moorhead & Griffin, 2012);  

 мистецтво мобілізувати інших учасників до прагнення дотримання 

загальних для всієї групи цінностей (Кузьмін, Мала, …& Процик, 2008, c. 15);  

 управління малими соціальними групами на психологічному рівні їх 

організації, на відміну від спеціально організованого, офіційного керівництва 

(Stogdill, 1959); важливі риси та поведінка лідерів, які відрізняють ефективних 

лідерів від осіб, які не мають лідерських якостей (Mahoney et al., 1960; Mullins, 

1999);  

 стиль лідера та сприятливість ситуації, що впливають ефективність 

лідерства (Fiedler, 1967);  

 трьохвекторну структуру, що включає в себе лідерство як стан (набір 

особистісних характеристик та моделей поведінки, що підвищують успішність 

особистості), лідерство як процес (вплив лідера на послідовників), лідерство 

як команда (міцні зв`язки між лідером та послідовниками, які забезпечують 

досягнення спільної мети), що забезпечує досягнення гармонії між 

індивідуальними та груповими цілями членів команди (Романовский, Квасник 

& Шаполова, 2016); 
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 «здатність підняти людське бачення на рівень широкого кругозору, 

вивести ефективність діяльності людини на рівень вищих стандартів, а також 

здатність формувати особистість, виходячи за звичні, обмежуючі її рамки» 

(Кричевский, 2001, с. 256).  та ін. 

Щодо поняття «позиція особистості», то у термінологічному словнику з 

психології його тлумачать як певну «спрямованість активності особистості, яка 

ґрунтується на її вибірковому, усвідомленому ставленні до людей, 

безпосереднього кола спілкування, суспільства, самої себе» (Термінологічний 

словник з психології, 2010).  

В Академічному тлумачному словнику української мови «позицію» 

визначають як «становище, роль, місце кого-, чого-небудь у суспільному житті, 

науці, мистецтві та ін.», «точку зору, ставлення до чого-небудь, що визначає 

характер поведінки, дії; поведінка, характер дій, що зумовлені цією точкою 

зору, цим ставленням» (Академічний тлумачний словник української мови, 

с. 815).  

Філософський словник трактує даний термін як «точку зору, переконання, 

що означає сталий якісний стан особистості, який відображує не лише 

усвідомлену установку діяти певним чином, а й самі дії» (Фролов, 1986). У 

педагогічному словнику – як «стійку систему відносин людини до різних 

проявів оточуючої дійсності, людей та до самого себе» (Коджаспирова Г., 

Коджаспиров А., 2001, с. 395). 

У психологічних довідниках та словниках зустрічаємо трактування 

«позиції» як: 

 складної, відносно усталеної системи ставлень, установок, мотивів, 

цінностей особистості, якими вона послуговується упродовж життєдіяльності; 

«положення індивідуума у статусно-рольовій внутрішньо груповій структурі» 

(Карпенко, 1999, с. 263);  

 стійкої системи ставлень особистості до певних аспектів дійсності, які 

виявляються в її поведінці та вчинках (Шапарь, 2009, с. 392); 

 розвивальної освіти, що характеризує зрілість, відносну стабільність; 
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інтегральної, найбільш узагальненої характеристики «стану індивіда у статусно-

рольовій внутрішньо груповій структурі» (Бим-Бад, 2003); 

 складної системи відношень особистості, установок і мотивів, якими 

вона керується в своїй діяльності, цілей і цінностей, на які спрямована ця 

діяльність; психологічного утворення, що розвивається і залежить від досвіду 

індивіда, характеризується несуперечністю й відносною стабільністю і є однією 

з найбільш виразних, активних виявів свідомості, реалізуючи потребу в 

самовираженні (Синявський, Сергєєнкова, 2007, с. 208) та ін. 

Що ж до лідерської позиції, слід, насамперед, відзначити, що серед 

основних підходів до вивчення лідерства найбільш значущими в сучасній 

психології є характерологічний, поведінковий та ситуаційний. 

Теорія особистісних рис, створена у першій половині двадцятого століття 

у рамках характерологічного підходу, визначає особистісні якості, які б 

відрізняли лідерів від інших людей, зокрема самоконтролю, участі в управлінні 

враженнями, мотивації задля досягнення соціальної влади, самоактуалізації 

(Jung, Sosik, 2006, с. 12-27). Прибічники теорії рис лідерства (Р. Богардус, 

Ф. Сміт, Дж. Крюгер) вивчали лідерство в різних соціальних групах на рівні 

«мікросередовища» – батьки, знайомі, найближчі родичі (Stogdill, 1959, p. 3-

105). При цьому не враховували тієї важливої обставини, що лідерство, його 

функції самі по собі формують або принаймні сприяють формуванню 

необхідних якостей у суб’єктів лідерських процесів, і коли людина тривалий час 

виконує цю роль, «інтеріоризуючи» (привласнюючи) нормативні вимоги ролі, 

відбувається формування рис особистості, які сприяють ефективному 

виконанню даної ролі. 

У межах підходу навичок актуальними і необхідними є знання та 

здібності, яким можна навчитися та розвинути, щоб досягнути ефективного 

лідерства (Bass, 1990). Науковці С. Клубек та Б. Басс (1954, с. 59) дійшли думки, 

що в будь-яких групах існують люди, які схильні до лідерства і схильні до 

нього. Як зауважує R. Katz (1955, с. 33-42), серед базових навичок 

виокремлюють технічні, людські і концептуальні, яких можна набути і 
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розвинути. Підхід навичок став основою для розробки моделі лідерства – моделі 

здібностей, що передбачає зв’язок між знаннями і навичками лідера (тобто 

здібностями) та його продуктивністю. Модель містить п’ять компонентів: 

компетенції, індивідуальні властивості, результати прояву лідерської позиції, 

кар’єрний досвід і вплив навколишнього середовища (Mumford, Zaccaro, 

Harding, et al., 2000, p. 12).  

Прихильники ситуативного підходу (Т. Хейлін, Дж. Холландер, 

Т. Адорно, А. Фідлер та ін.) відзначають, що успішність лідера залежить від 

ситуацій, його здатності адаптувати свій стиль керівництва до рівня розвитку 

підлеглих (рівень компетентності та прихильності). У зв’язку з цим у межах 

теорії непередбачених обставин А. Фідлер зазначає, що «діяльність лідера так 

само залежить від організації, як вона залежить і від його особистісних якостей. 

Просто безглуздо говорити про ефективного лідера або неефективного лідера, 

ми можемо говорити тільки про лідера, який має тенденцію бути ефективним в 

одній ситуації або неефективним в іншій» (Fiedler, 1967, с. 222–224).  

У рамках поведінкового підходу науковці (К. Левін, Р. Лайкерт, Р. Блейк, 

Й. Моутон та ін.) роблять акцент на вивченні поведінки особистості (стиль 

керівництва, трансформаційне лідерство або теорія обміну між лідером і 

членами організації), переконанні, що великими лідерами не народжуються, а 

стають. Так, підхід стилю, на думку Р. Блейка, Дж  Моутона (1996), вивчає 

поведінку лідера, зосереджуючись на тому, що саме робить особистість і як 

саме діє, виокремлюючи два основних стилі поведінки лідера: поведінки, 

орієнтованої на задачу (ініціювання структури) та поведінки, орієнтованої на 

людей (повага). Теорія обміну лідерами наголошує на взаємодії між лідерами та 

послідовниками, виокремлюючи два типи відносин: засновані на розширених і 

узгоджених ролевих обов’язках (всередині групи) і на основі офіційного 

трудового договору (поза групою). Основу трансформаційного лідерства 

становить мотивація, тобто акцент робиться не на похвалі і відданості 

послідовників, а на їх справжній прихильності до ідей лідера. Як зазначають 

науковці (Bass, 1990; Sivanathan, 2002) та ін., трансформаційне лідерство 
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характеризують чотири фактори («чотири Я»): ідеалізований вплив, натхненна 

мотивація, інтелектуальне стимулювання та індивідуальний підхід (Lukacs, 

David, Capatina, 2013, с. 387-396). Натомість трансакційне лідерство базується 

на обмінах, які відбуваються між керівництвом і підлеглими, де зусилля 

послідовників винагороджуються певним чином. Основна увага приділяється 

взаєминам між лідерами і послідовниками, базованих на зовнішніх, 

неглибинних мотиваціях у стосунках. Прибічники теорії «взаємодії» (Дж. 

Хемфілл, К. Джиб, R. Stogdill, С. Шартл, С. Еванс та ін.) розглядали лідерство 

не лише як характеристику окремо взятого індивіда, а як результат взаємодії 

між особистостями, що входять до складу цієї групи (Шеклтон, 2003), зважаючи 

на статус, взаємодію та поведінку індивідів у контексті взаємин з іншими 

членами групи (Stogdill, 1959, р. 3-105).  

Стосовно другої складової терміну «лідерська позиція» зазначимо, що 

поняття «позиція особистості» запропонував відомий австрійський психолог 

А. Адлер (2007), вказуючи на її рушійну силу та умову психічного і соціального 

розвитку людини.  

Наразі можна виокремити декілька підходів до тлумачення поняття 

«позиція». Так, у межах соціологічного підходу позицію розуміють як соціальне 

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

говорити про так звану зовнішню позицію особистості. Її тлумачать як:  

 зовнішній компонент, який характеризує місце людини в системі 

відносин певної соціальної структури, соціальне становище особистості, її місце 

в соціальній структурі (Кон, 1984; Sullivan, 2016 та ін.);  

 місце у соціумі, що відображається у певному індивідуальному 

виконанні – ролі – образі поведінки, очікуваної у межах соціальної норми 

(Кулініч, 2006);  

 участь в інтенсивних соціальних сферах – перспективних і з безліччю 

можливостями (Резван, 2014);  

 відповідність зовнішнім вимогам, як варіант реалізації у суспільстві 

(Прядко, 2004);  
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 певне доповненням життєвої позиції, що «визначається певними 

світоглядними переконаннями» (Арцишевський, 2007, с. 177);  

 усвідомлення особистістю своєї належності до певної спільноти, 

інтереси і цінності якої вона розцінює як власні, прагне реалізувати їх у 

діяльності та свідомо їх відстоює. При цьому самосвідомість людини як 

суб’єктивний чинник формування її соціальної позиції, як правило, свідчить про 

складну сукупність соціальних зв’язків та відносин, складність соціальної 

структури суспільства. 

Науковець В. Ольшанський (2004) ототожнює позицію і статус 

особистості як елементарну одиницю соціальної системи, певне місце в 

структурі синхронних зв’язків між учасниками спільної діяльності. Іншими 

словами, науковець вказує на знеособленість позиції, що не залежить від 

якостей особистості, а, здебільшого, на її формування впливають умови і 

характер діяльності, забезпечуючи взаємодію у спільноті (там само, с. 207), 

визначає стиль життя людини, коло її спілкування тощо. Позиція висвітлює 

соціальне становище особистості, її місце в соціальній структурі (роль) (Кон, 

1984).  

У рамках системного підходу позицію особистості розглядають 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, проте займають 

проміжне місце між ними, пов’язуючи їх певним чином і забезпечуючи 

цілісність організму (Ломов, 1975, с. 37). При цьому, як зауважує Б. Ломов 

(1996, с. 38), єдність психіки як системи виражається в її функції (регуляції 

поведінки), на різних етапах життя ця функція реалізується по-різному, 

опосередковуючись різними факторами, але сутність функції залишається 

незмінною. 

Прихильники психоаналітичного підходу (А. Адлер, Е. Еріксон, 

З. Фрейд та ін.) трактували сутність позиції особистості через почуття чи 

усвідомлення власної повноцінності (неповноцінності). Зокрема, З. Фрейд 
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вважав, що саме інстинкти лібідо і танатос («Ід») є істинними мотиваторами 

людської діяльності, а свідома частина особистості – Я – спрямована на 

підтримку гармонії між «Воно» і «Над-Я», врівноваження людських прагнень 

до задоволень і необхідності підпорядковуватися певним моральним 

стандартам (Бассин, Ярошевский, 1991). А. Аддер (2007) пов’язував поняття 

позиції з прагненням до успіху, самоствердження, до почуття єднання 

(спільності). 

Прибічники соціально-когнітивного підходу розглядають позицію 

особистості через установку як когнітивну структуру, що поєднує когніції, 

комплексні оцінювальні реакції, емоції, поведінкові інтенції. Так, когнітивна 

структура «людини, що мислить» враховує значущість «переконань у власних 

здібностях організовувати і здійснювати дії, необхідні для отримання бажаних 

результатів» (Bandura, 1997, с. 3). Установка становить центральний елемент 

позиції, що поєднує когніції (переконання, знання про об’єкт та про те, як з 

ним поводитись), комплексні оцінювальні реакції, емоції, які відображають 

установки й поведінкові інтенції (наміри, очікування, плани дій (Ф Зимбардо, 

М Ляйпе (2000) як схильність особистості до реакції, засвоєної в процесі 

научіння (Ajzen I. Belief, 1975).  

Людина здатна впливати на те, що вона робить, враховуючи 

альтернативи завдяки прогнозуванню та оцінці власної здатності виконати 

заплановану діяльність (Bandura, 1997, с. 7). Саме завдяки здатності впливати 

на самих себе людина здатна моделювати власну позицію і життя в цілому. Як 

зазначає А. Бандура, «людська поведінка детермінована, але визначена 

частково самим індивідом, а не лише факторами середовища» (там само, с. 9).  

Лідерська позиція нерозривно пов’язана зі ступенем і масштабами 

самоусвідомлення (самосвідомості), корелюючи з психологічним здоров’ям 

чи автентичністю (Tageson, 1982, с.142). Позиція формується у процесі 

індивідуального розвитку особистості, а «зонами особистої свободи» є: 

когнітивна складова (рівень когнітивного розвитку); обсяг зовнішніх 

обмежень; внутрішні детермінанти та розширення свободи. 
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Варто відзначити і концепцію обґрунтованої дії М. Фішбейна та 

А. Айзена (1975), в якій акцент робиться не на прогнозуванні поведінки, а 

поведінковому намірі особистості у реалізації певного акту (дії). При цьому 

варто враховувати саме «наскільки підконтрольною сприймається поведінка», 

відображаючи уявлення щодо простоти (складності) виконання певної дії. Це 

свідчить про те, що люди не формують намірів, якщо не здатні переконатися у 

можливості їх реалізації.  

Отже, у межах даного підходу самоефективність є універсальним 

мотиваційним механізмом, причому діючим практично у всіх сферах 

життєдіяльності людини, з іншої – складає зміст переконань щодо власної 

самоефективності в різних видах діяльності, в т. ч. і реалізації лідерської 

позиції. 

Істотно збагатило розуміння соціальної позиції особистості прагнення 

А. Коваленко та М. Корнєва подолати розбіжність соціального та 

індивідуального, установки і ціннісної орієнтації, поєднуючи ці складові. 

Науковці зауважують, що при цьому ціннісна орієнтація слугує базисом 

виникнення позиції, оскільки є тим «компонентом структури особистості, 

який становить певну вісь свідомості, навколо якої обертаються думки і 

почуття людини, і з огляду на яку розв’язується багато життєвих питань. 

Установка «повідомляє» позиції дійовий, активний момент, який виражає 

ставлення особистості на практиці, у вольовому акті, вчинку. Установка 

ситуативніша, ніж позиція, і предметніша, ніж ціннісна орієнтація (Коваленко 

& Корнєв, 2006, с. 346). 

Представники особистісно-діяльнісного підходу (Л. Божович, 

В. Мясищев та ін.) пов’язують позицію особистості зі ставленням, 

переживанням, спрямованістю, що формує внутрішню позицію особистості 

щодо соціального оточення і об’єктів соціального середовища. Зокрема, 

В. Мясищев зазначав, що психологічне ставлення виражає активну вибіркову 

позицію особистості, яка визначає індивідуальний характер її діяльності та 

окремих вчинків; вибірковий зв’язок зі значущим для неї об’єктом, де 
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вибірковість виявляється у визначенні певних цілей, в діяльності особистості, 

спрямованій на досягнення цих цілей (Мясищев, 1960) і виявляється у тій «... 

реальній позиції, яка відкриває особистості світ людських ставлень, позиції, 

яка обумовлена об’єктивним місцем, що належить їй у цих відносинах» 

(А. Леонтьев, 1948, цит. по: (Асмолов, 2007)). У даному випадку мова йде 

саме про соціальну позицію, динамічним виявом якої є соціальна роль, а роль 

пов’язують з домінуючим видом діяльності.  

На думку Л. Божович (2008), внутрішня позиція є «стрижневим 

компонентом структури особистості, який виступає мірилом її ставлення до 

соціального середовища і зумовлює індивідуальну своєрідність, виконання нею 

соціально спрямованих дій та поведінки». Це дозволяє особистості певним 

чином прогнозувати поведінку людини в заздалегідь невідомих ситуаціях. При 

цьому внутрішня позиція особистості сама собою може складати особливу 

диспозицію – схильність діяти певним чином, охоплюючи всю сферу її 

життєдіяльності.  

Як зазначає Л. Божович, внутрішня позиція складається з того, «як дитина 

на основі власного попереднього досвіду, своїх можливостей, своїх попередніх 

потреб і прагнень відноситься до того об’єктивного положення, яке вона займає 

в житті на даний час і якого статусу хоче досягти», щоб «знайти своє місце в 

загальному потоці життя» (Божович, 1968), «свідомо прийняти вибір власного 

місця в житті» (Божович, 2008).  

Внутрішня позиція складає цілісну систему реально діючих мотивів 

відносно оточуючого середовища, усвідомленості власної особистості, а також 

ставлення до себе в контексті навколишньої дійсності; переживання як 

внутрішні аспекти, зумовлені зовнішніми чинниками.  

Дослідник О. Леонтьєв (1975) звертає увагу на внутрішні 

характеристики особистості, пов’язані з особистісним смислом, котрий 

«породжується відношенням мотиву і мети». При цьому, особистісна позиція 

буде виявляти саме особистісну сутність, те, ким вона є в собі, через те, що 

вона пред’являє іншим (Выготский, 1960), враховуючи усі чинники (мотиви), 
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що впливають на систему відносин (до колективу, власного місця у колективі, 

інших членів тощо). «Залежно від того, який чинник буде спонукати дії, 

вчинки особистості, можна умовно говорити про колективну чи особистісну 

спрямованість» (Чудновский, 1993, с. 3-12). 

Становленню особистісної позиції сприяє цілеспрямована активність 

самого індивіда, забезпечуючи появу нових психологічних новоутворень 

(Леонтьев А., 1975) на основі розуміння мотивів як об’єктів, в яких 

конкретизуються потреби, так тих, котрі спонукають та спрямовують 

особистість. При цьому особлива увага приділяється праці як шляху 

розширення реальних життєвих взаємовідносин особистості із середовищем 

(Костюк, 1960, с. 4). 

У контексті зазначеної проблеми привертає увагу дослідження 

А. Петровського, який указує на недооцінку ролі колективу у формуванні 

особистісної позиції та неправомірні спроби безпосередньо перенести 

результати лабораторного експерименту у сферу явищ суспільного життя, де 

діють різноманітні соціально-економічні чинники (Петровский, 1980, с. 30). 

Адже «бути особистістю» уможливлює виявлення власного ставлення до 

світу, до самої себе, здатність реалізувати певну позицію протягом життєвого 

шляху. При цьому завжди є «можливість змінити свій статус у кращу сторону, 

здобути пошану, авторитет і визнання товаришів» (Петровский, 1973), 

забезпечуючи вплив на стосунки у процесі взаємодії, які базуються на 

особистісних характеристиках, де важливим є факт домінування і підкорення 

(Кричевский, 2007, с. 344), зважаючи на «співвідношення особистісних 

якостей лідера з якостями тих, на кого він прагне здійснити вплив, а також із 

ситуацією, в котрій перебуває означена група» (там само, с. 347). 

Позицію особистості як суб’єкта суспільної поведінки в різноманітних 

соціальних діяльностях визначають прихильники суб’єктного підходу. 

Науковці (Абульханова-Славская, 1980; Брушлинський, 1991; С. Рубінштейн, 

2000; Слободчиков, 2000 та ін.) стверджують, що людина як суб’єкт складає 

системну цілісність усіх найскладніших та суперечливих якостей, станів, 
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властивостей, а також свідомості і несвідомості. А умовою ефективної творчої 

діяльності, неперервного самовдосконалення в ній і поступального 

особистісного професійного розвитку є формування саме таких феноменів як 

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

забезпечують постійний поступальний саморозвиток, творче самовизначення і 

продуктивну самореалізацію у професійній діяльності (Деркач, 2004). Це 

дозволяє особистості організовувати і регулювати власне життя, 

підпорядковуючи його власним цілям і цінностям, визначати життєву 

позицію, шляхи, пріоритети і перспективи розвитку особистості як суб’єкта 

життєвого шляху. Саме ця здатність характеризує активність людини 

(Абульханова-Славская, 1980), її здатність до самовизначення, саморозвитку, 

самоствердження і самовдосконалення, перетворення власної життєдіяльності, 

формування ставлення до самого себе та інших людей, здатність оцінити 

способи діяльності, контролю її перебігу та наслідки і результати в процесі 

розв’язання життєвих задач (Абульханова-Славская, 1977; 1991; 1995). 

Науковці тлумачать позицію особистості як: яскраво виражене свідоме 

ставлення до життя, інших людей, норм суспільної моралі (Рубинштейн, 1976), 

світогляд, до якого вона прийшла у результаті значної свідомої роботи 

(Рубинштейн, 2000); роль, яку особистість виконує відповідно до її соціального 

стану і конкретної ситуації а як суб’єкт соціальних відносин (Парыгин, 1971);  

Найбільш «загальною вимогою до любої істоти, щоб її можна було 

вважати суб’єктом, є наявність певного ступеню автономії, оскільки її 

поведінка не повністю визначена умовами безпосереднього оточення» (Harre, 

1979, с.246). Проявом суб’єктності виступають два види «самоінтервенції»:  

1) увага і контроль над впливами (у т. ч і власними мотивами і 

почуттями, які, зазвичай, керують нашими діями попри свідомий контроль);  

2) зміна власного способу життя, власної ідентичності. Це дозволяє 

особистості, як суб’єкту свідомої діяльності, як діяти, так і керувати власними 

діями, «сприяти змінам організації своїм баченням і стратегією» (Senior & 

Fleming, 2006), керуючись «усвідомленими мотивами свідомих дій» 
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(Рубинштейн, 1976). Саме ця якість, як зазначає С. Рубинштейн, а саме 

активність і чіткість позиції, виражає найповніше і соціально-психологічну 

сутність особистості загалом, а мотиви, потреби, інтереси й установки 

визначають її позицію, що передбачає вибіркове ставлення до окреслених 

цілей і завдань, готовності діяти на шляху їх досягнення (Рубинштейн, 2000). 

Установки, як зазначає автор, визначають вектор поведінки, позицію 

особистості.  

У межах суб’єктно-вчинкового підходу (В. Роменець, В. Татенко) як 

розвитку суб’єктного підходу позицію трактують у контексті вчинку. При 

цьому не виокремлюється безпосередньо внутрішня позиція особистості як 

така, проте науковці акцентують увагу на ролі особи в статусі автора не лише 

власного чи суспільного життя, але й особистості, здатної моделювати 

власний майбутній життєвий шлях як внутрішньо визначену активність 

самопроектування, самопізнання, самоздійснення, використовуючи механізми 

самовизначення, самоперцепції, самооцінювання, самоактуалізації і 

забезпечуючи «здатність відтворити і реалізувати максимально свій психічний 

потенціал, розвинути власну психіку до можливих меж досконалості і 

зберегти цей рівень якомога довше, забезпечуючи тим самим становлення 

особистісних структур з їх «ставленнєвою» сутністю і розвиток 

індивідуальності, що розгортається й сутнісно ідентифікує себе в просторі 

неповторної Я-творчості» (Татенко, 1995, с. 23-35; 1996).  

Тому важливо, що б саме особистість була «…активним суб’єктом, 

здатним брати на себе відповідальність за усе, що відбувається, прагнути 

перетворити самого себе відповідно до значущих цінностей», бути здатним до 

ефективного проектування власного життєвого шляху як системи потенційних 

можливостей, реалізуючи  «вибір як механізм смислового регулювання життя, 

механізм кардинальної трансформації життєвих сенсів» (Титаренко, 2003, 

с. 70, 315-324). 

Саме вчинковий характер діяльності особистості сприяє становленню 

виразної, більш усвідомлюваної і сильної суб’єктної мотивації до 
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перетворення світу і себе в цьому світі, цілеспрямованості, здатності 

самостійно окреслювати мету, обирати й продукувати оригінальні і, водночас, 

адекватні засоби і способи власного зростання через прояв упевненості у 

прийнятті рішень, виваженої ризикованості, наявності високої працездатності, 

продуктивності, вміння вчитися навчатися впродовж життя, прагнути до 

самовдосконалення тощо (В. Роменець).  

У рамках гуманістично-ціннісного підходу позицію розуміють через 

гуманізацію різноманітних аспектів її функціонування, сприяння 

особистісному розвитку усіх її суб’єктів на основі актуалізації потреби в 

саморозвитку, ціннісному ставленні до власного саморозвитку і професійного 

вдосконалення (Г. Балл, О. Бондарчук, С. Максименко, А. Маслоу, Т. Мітчелл, 

Р. Хауз та ін.), інших; складну систему ставлень особистості, її установок і 

мотивів, цілей і цінностей (Б. Ананьев, С. і Т. Кучмарскі, В. Столін, 

К. Ходжкінсон, Г. Фейрхольм та ін.). Особливою умовою становлення і 

розвитку особистості є наявність свободи, що уможливлює вільний вибір дій 

на основі власних міркувань, здатність робити цей вибір, приймати рішення і 

нести відповідальність за них. Результат вибору залежить від ступеню 

усвідомлення усіх аспектів, альтернатив і наслідків щодо власної позиції. 

Лише вільна людина здатна займати певну позицію, враховуючи три 

параметри («хочу», «можу», «потрібно») (Фромм, 1995, с. 99), в т. ч. і 

лідерську, відносно захоплень, спадковості та зовнішнього середовища, які 

локалізовані у біологічному та соціологічному вимірах, а свобода людини – у 

вищому, духовному вимірі. 

У контексті реалізації позиції важлива роль належить активності 

особистості, що забезпечує «розвиток довільності особистості до духовних 

скарбів цивілізації» (Максименко, 2007, с.32), її спрямованості як «самій 

суттєвій і основній характеристиці особистості, що безпосередньо визначає 

загальну спрямованість її життя і всієї активної творчої діяльності… від 

спрямованості залежать властивості характеру і навіть розвиток здібностей… 

від спрямованості залежить її соціальна і моральна цінність» (Тажутдинова, 
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2019). При цьому на формування і здатність проявляти позицію впливають 

«як фактори, що діють на особистість ззовні…, так і фактори, що утворюють 

особистість і забезпечують її існування і розвиток «зсередини». 

С. Максименко стверджує, що «принцип єдності біологічного і соціального 

відкриває дійсну сутнісну природу витоків активності особистості», але 

пов’язує її не з потребами, а з тією ж самою нуждою як «глибинною основою 

потреби», «вихідним енергетичним началом особистості, біосоціальним за 

своєю природою» (Рибалко, 2009, с.2), що забезпечує «становлення здатності 

до саморозвитку вихідної біосоціальної єдності» (Максименко, 2007, с.65). 

В основі мотиваційно-ціннісних теорій (А. Маслоу, Т. Мітчелл, Р. Хауз та 

ін.) орієнтованість на вивчення світогляду, цінностей, мотивів лідерської 

позиції, дослідження моделей і принципів взаємодії між лідером та його 

послідовниками. Представники мотиваційних теорій вказують, що ефективність 

прояву лідерської позиції багато в чому залежить від здатності лідера впливати 

на мотивацію послідовників (Шалагинова, 2007), адже людська істота за своєю 

природою є складним мотивованим організмом. Тому лідеру варто перетворити 

колектив (або організацію, яку очолює) так, щоб, з одного боку, особистості 

надавалась свобода реалізації її власних цілей і задоволення потреб, а з іншого – 

вона була готова зробити внесок у реалізацію цілей організації, розвиваючи 

власний потенціал, що дозволить їй стати «особистістю, яка здатна повноцінно 

функціонувати» (Роджерс, 1994), «ініціювати взаємодію членів групи, впливати 

на згуртування колективу, … приймати рішення в значущих ситуаціях», 

«виконувати центральну роль в організації спільної діяльності і регулювання 

взаємостосунків у групі», здійснюючи завдяки своїм особистісним якостям 

переважний вплив на членів групи, згуртовуючи їх «навколо себе, коли норми 

та ціннісні орієнтації лідера узгоджені з груповими і сприяють організації й 

управлінню цією групою в ході досягнення групових цілей» (Максименко, 2014, 

с.12).  

Базис ціннісних теорій лідерства (К. Ходжкінсон, Г. Фейрхольм, С. і 

Т. Кучмарскі та ін.) складають два базових положення, а саме:  
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1) лідер має великий вплив на розвиток цінностей і норм окремих членів 

та організації загалом;  

2) лідерству, в основі якого цінності, можна і варто навчатися впродовж 

діяльності.  

Варто пам’ятати, що саме «особистість є носієм і творцем надособистих 

цінностей, і тільки це формує (творить) її як цілісність та має єдине і вічне 

значення», що зумовлює неминучість вибору особистості між добром і злом, 

«здійснюючи індивідуальний творчий акт» у професійній діяльності (Бердяєв, 

1993, с. 62)  

На особливу увагу заслуговує раціогуманістична концепція Г. Балла, в 

якій визнання інтелектуальної культури є одним із важливих здобутків людства 

(Балл, 2004), що базується на інтелекті задля «втілення добрих побажань у 

конкретні справи, спроможність гарантувати успіх...» (Паронджанов, 2003, 

с. 127) з метою реалізації ефективних рішень, що уможливлюють «компенсацію 

недостатньо ефективних раніше прийнятих рішень» (Ахиезер & Гольц, 2003, 

с. 50).  

Реалізація лідерської позиція можлива за умови особистісної свободи й 

певного рівня активності, у детермінації яких провідну роль відіграють 

внутрішні чинники особистості, а саме: ініціативність, воля, творчість, 

надситуативність, самоуправління» (Балл, 2004). Саме свобода і 

відповідальність як фундаментальні характеристики людського існування 

дозволяють людині творити себе, обирати власне майбутнє, робити вибір 

власної внутрішньої духовно-моральної позиції та «нести відповідальність за 

його наслідки, обрати свої цілі і засоби для їх досягнення» (Бровко, 2014, 

с. 54-57), прагнути до самореалізації як цінності, що має «постійний, 

безперервний характер, а потреба в самореалізації володіє здатністю 

цілеспрямованого формування в процесі оволодіння тією чи іншою 

діяльністю…» (Максименко, 2007, с.168-171) 

У межах екзистенційного підходу (Д. Леонтьєв, Р. Мэй, Р. Лэинг, 

В. Франкл, І. Ялом, Дж. Бьюджентал та ін.) до тлумачення позиції особистості 
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йдеться про: відкритість особистості до оточуючого світу з метою 

«максимально звільнитися від апріорних теоретичних конструктів, правил і 

принципів, якими наша свідомість обтяжена» (Леонтьев Д, 2007, с. 3-12), 

усвідомлення власного сенсу життя як підґрунтя для реалізації взаємодії зі 

світом, набуття досвіду (Леонтьев Д, 1997); фіксовані вроджені та прижиттєво 

вироблені механізми поведінки, що відтворюють сформовану програму дій – 

«схеми» (Bugental, 1991); екзистенційний світогляд, в основі якого висока 

толерантність до невизначеності (Леонтьєв, 2007), що уможливлює 

формування особистості в процесі взаємодії зі світом, «здатність змінюватися, 

завжди бути іншим, не рівним собі» (Мамардашвілі, 1997; Bugental, 1991).  

Д. Леонтьєв, враховуючи смислову природу ставлення особистості, 

виокремлює певні його характеристики: конкретну предметну спрямованість, 

потенційність, цілісність, вибірковість, усвідомленість. При цьому науковець 

акцентує увагу на значущості для розвитку особистості саме його внутрішньої 

позиції й сфери діяльності, на яку вона спрямовується (Леонтьев Д., 2005). 

Відповідно до рефлексивного підходу позицію розуміють через 

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

дотримуючись духовних цінностей і смислів. Варто відзначити особливу роль 

рефлексивної свідомості, що уможливлює не лише здатність жити, відчувати 

емоції, задовольняти потреби, робити вибір, реалізовувати цінності, бути 

собою та ін., але й ставитися до власного життя, потреб, емоцій, особистісного 

вибору, цінностей, самого себе, займати стосовно них позицію і тим самим 

ототожнюватися з ними, виявляти свободу. Лише вільна людина здатна 

проявляти себе, свою життєву позицію, дотримуючись духовних цінностей і 

смислів (Frankl V, 1987, с.94); здатність набути свободи вибору власного 

способу життя, усвідомлення і переживання «здатності трансендувати свою 

природу» (May, 1981), докладаючи зусиль (Мамардашвілі, 1997), що не 

залежать від зовнішніх та внутрішніх умов існування, а визначаються 

рефлексивним актом прийняття відповідальності за реалізацію власного 

життєвого шляху самою особистістю (Леонтьев Д., 2007, с. 12), зважаючи на 
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«складну систему різноманітних ієрархічних диспозиційних утворень» (Ядов, 

1994). Саме рефлексія забезпечує «опосередковане узагальнене відображення 

людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, 

зв’язках, відношеннях» (Костюк, 1988, с. 195), слугує сполучною ланкою між 

мисленням і спогляданням (Швалб, 1997, с. 31), створюючи нові можливості 

для «саморозвитку особистості як певної цілісності, причому тою мірою, якою 

особистість збагачується внутрішніми еталонами самобудови, які, у свою 

чергу, виникаючи в процесі подолання проблемно-конфліктної ситуації, 

виступають як критерії організації власної діяльності (Павелків, 2019, с. 92). 

Значний внесок у вивчення соціальної позиції особистості зробили 

А. Коваленко та М. Корнєв, розглядаючи її як структурно-особистісне 

утворення, інтегральну властивість особистості, систему її вибіркових 

відносин, що передбачає ставлення до соціальних явищ, зумовлене рівнем 

соціалізованості особистості, її диспозицію щодо соціальних умов власного 

буття, ієрархічну організацію базових цінностей, яка визначає стратегію її 

поведінки, підґрунтя морального вибору. Науковці, зазначають, що позиція 

особистості через сферу міжособистісного спілкування виявляється у 

ставленні до суспільства, до самої себе й до інших людей. А це уможливлює 

завойовувати для себе право на певну лінію поведінки, що слугує рушійною 

силою соціального і психічного розвитку особистості. Позиція особистості, 

закріплюючись у практиці суспільної поведінки, перетворюється на риси 

характеру – комунікативні (найбільш загальні і первинні, як ставлення до 

інших) і рефлексивні (відображення ставлення до самої себе), забезпечуючи 

цілісність характеру. Крім того, соціальна позиція особистості тісно пов’язана 

з установками, ціннісними орієнтаціями, психічними якостями особистості, 

оцінками і самооцінками; характеризується суб’єктивним оцінним, 

вибірковим ставленням до оточуючих людей, до самої себе, до об’єктивних 

умов життя, враховуючи можливості і структуру певної групи, її цілі, 

соціальні норми, ціннісні орієнтації, а також власні потреби, цілі, інтереси, 

установки, досвід тощо. 
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Спроможність особистості управляти собою, власним розвитком, 

доцільно використовувати час, енергію, уміння переборювати труднощі, 

здійснювати свідомий вибір особистості щодо власного місця і ролі в житті 

тощо у кожної особистості розвинуті неоднаково. Здатність до прояву 

лідерської позиції як різновиду соціальної позиції науковці розглядають через 

розуміння внутрішньої позиції особистості (Божович, 2008), її значущі 

переживання як внутрішні чинники, що опосередковано визначають зовнішні 

впливи (Выготский, 1983).  

Аналіз вищенаведених тлумачень свідчить, що позиція особистості 

поєднує внутрішню і зовнішню складові, причому саме внутрішня складає 

стрижневу позицію особистості, відображає не лише погляди, уявлення, 

установки, ставлення особистості до власних дій і вчинків, а й здатність впливу 

на соціальні взаємини в соціумі, прагнення до організаційного впливу на 

оточуючих, брати на себе відповідальність за рішення, що зачіпають інтереси 

всіх членів групи (Петровський, 1990) і проявляється у зовнішній позиції 

(рис. 1.1), представленій у поведінці, статусі, ролях, авторитеті тощо, сприяючи 

досягненню групових цілей в оптимальні терміни (Парыгин, 1971).  

 Позиція  

   

Внутрішня: 

 

 Зовнішня: 

 

 когнітивні, емоційні, 

вольові та оцінні ставлення 

до інших людей, соціаль-

ного середовища; 

 усвідомлення готовності 

до реалізації ролі лідера, 

власних учинків і їх 

наслідків для себе та інших; 

 прийняття рішень, відпо-

відальність за їх прийняття; 

 творчість, продукування 

ефективних рішень, 

інноваційних ідей 

  місце у статусно-рольовій 

внутрішньо-груповій 

структурі, суспільстві (статус, 

роль); 

 авторитет, визнання серед 

колег; 

 центральна роль в 

організації спільної діяльності 

й регулюванні взаємостосунків 

у колективі, його згуртуванні; 

 розподіл завдань між 

членами колективу, ресурсів і 

наявних можливостей 

 

Рис.1.1. Складові й прояви позиції особистості 
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Лідерська позиція властива авторитетній особистості, яка здатна: 

регулювати відносини в колективі (Давыдов, 1999, с. 176); реалізувати право на 

прийняття найбільш важливих рішень, в яких відображаються групові інтереси 

(Петровский & Ярошевский, 1998, с. 86); найкраще керувати групою у певній 

ситуації (Парыгин, 1971, с. 302); вести за собою, використовуючи власний 

приклад, надихати людей (Адаїр, 2007, с. 32; Романовський, 2018); взаємодіяти 

в колективі (Бурлаєнко, 2019); братися за справу як самостійно, так і 

розподіляти завдання між членами групи задля прояву їх лідерської ініціативи, 

проєктувати шляхи досягнення окреслених цілей, розподіляти ресурси і наявні 

можливості (Janinks, 1995, р. 16); продукувати ідеї та здійснювати управління 

(Дудко, 2018, с. 138); проявляти соціальну активність, соціальну позицію, 

лідерський світогляд, мати можливість удосконалювати свої знання, приймати 

правильні рішення задля уникнення та попередження соціальних проблем в 

суспільстві (Бибик, 2018, с. 186); знаходити нестандартні рішення, нетривіальні 

шляхи вирішення проблем, реалізувати творчі здібності, які дають можливість 

нестандартно мислити, шукати нове бачення на стандартні речі (Балахтар К., 

2021, с. 120). 

Особливо цінним є вміння самостійно окреслювати цілі, планувати й 

моделювати як особисте життя, так і раціонально підходити не лише до його 

організації, а й колективу загалом, реалізуючи вміння самоконтролю, 

самоаналізу тощо (Аксенова, 1998). Це забезпечує «здатність діяти в умовах 

свободи, внутрішнього локусу детермінації дій у процесі цілепокладання, його 

усвідомленості на шляху реалізації активної вибіркової життєвої позиції; 

здатність самостійно вносити корективи у власну діяльність, проявляти 

ініціативність та креативність в розв’язанні завдань, забезпечуючи 

інноваційність, рефлексивність і прогнозування результатів діяльності та 

відносин як особистості, так і колективу в цілому (Горшкова & Горбунова, 

2010). Адже, як зауважує О. Бондарчук (2008, с. 5-24), особистість здатна 

проектувати власну діяльність через «внутрішнє переконання в тому, що має 
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необхідні потенційні можливості та рівень професійної компетентності для 

реалізації рольових очікувань» всіх суб’єктів діяльності. 

Внутрішня позиція є стрижневою у структурі лідерської позиції 

особистості і складає цілісну систему реально діючих цінностей, ціннісних 

орієнтацій, світоглядних переконань, установок, мотивів, ставлень до себе, 

інших людей та соціального середовища, що уможливлює за наявності 

свободи вільний свідомий вибір дій на основі власних міркувань, приймати 

рішення, брати відповідальність на себе за їх ефективність, вчинки і їх 

наслідки для себе та інших, бути ініціативним, відповідальним, творчим, 

продукувати ефективні рішення, інноваційні ідеї тощо. Внутрішня позиція 

опосередковано визначає зовнішні впливи і проявляється у статусно-рольовій 

внутрішньо-груповій структурі, суспільстві, спрямованості та соціальній 

активності особистості, готовності діяти на шляху досягнення цілей, 

організації спільної діяльності, регулюванні взаємостосунків у колективі, його 

згуртуванні, здатності вести за собою, використовуючи власний приклад, 

надихати людей, вміти виявити, підтримати і створити умови для прояву 

лідерської позиції членами колективу, впроваджувати гуманістичні ідеї, 

розподіляти завдання між членами колективу, ресурси і наявні можливості, 

бути здатним самостійно вносити корективи у власну і колективну діяльність, 

проявляти ініціативність та креативність в розв’язанні завдань, заслуговуючи 

авторитет, визнання серед колег. 

Отже, аналіз основних підходів до вивчення проблеми лідерської 

позиції особистості показав неоднозначність трактувань й унікальність 

досліджуваного феномену, що охоплює всі сфери життєдіяльності особистості 

і проявляється різними гранями, залежно від ситуацій. Виявлено 

зосередженість науковців, які працюють у межах даних підходів 

(соціологічного, системного, психоаналітичного, соціально-когнітивного, 

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

суб’єктного, екзистенційного, рефлексивного) на різних аспектах позиції 

особистості. На нашу думку, аналіз психологічних досліджень дозволяє 
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розглядати лідерську позицію особистості 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. Крім 

того, прояв лідерської позиції, на нашу думку, буде залежати від специфіки 

професійної діяльності особистості. Тому важливо у наступному підрозділі 

розглянути психологічні особливості діяльності фахівців соціальних служб як 

одного із видів професійної діяльності особистості.  

 

 

1.2. Психологічні особливості діяльності фахівців соціальних служб  

 

Соціальні служби – це сукупність організацій і установ, без яких 

неможливо уявити здорове суспільство на сучасному етапі його розвитку. 

Професійна діяльність фахівців соціальних служб передбачає здійснення 

соціальної допомоги і соціального обслуговування різних категорій 

населення, активізацію їх можливостей у задоволенні нагальних потреб як 

загалом, так і кожної особистості зокрема «відповідно до віку, статі, стану 

здоров’я, особливостей інтелектуального та фізичного розвитку, життєвого 

досвіду, родинної, культурної, етнічної та іншої належності та ін.» (Про 

соціальні послуги, 2019, ст. 1), сприяння у створенні сприятливих передумов 

щодо самовизначення і самореалізації, розв’язання нагальних проблем, 

реалізації креативного потенціалу, підтримки інноваційної діяльності та 

соціальної активності (Балахтар В., 2016, c. 6-8). 

Соціальні служби – це сукупність організацій і установ «державного, 

комунального, недержавного секторів незалежно від джерел фінансування 

відповідно до державних стандартів соціальних послуг» (Про соціальні 

послуги, 2019, ст. 16), які реалізують державну політику у сфері соціального 

захисту населення в різних соціальних інституціях.  
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Професійна діяльність фахівців соціальних служб зумовлена потребами 

суспільства у нових стратегічних напрямах його розбудови відповідно до 

вимог ефективного розвитку соціально-політичної, економічної, культурно-

ціннісної та інших сфер життя 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. 

Актуальність діяльності соціальних служб в кризових умовах 

сьогодення загалом і територіальних громадах зокрема є особливо гостро 

затребуваною, що зумовлено, як зазначає Г. Слозанська, низкою 

суперечностей між:  

1) декларуванням ролі органів місцевого самоврядування (ТГ) у 

розв’язанні соціальних проблем, ефективному наданні соціальних послуг та 

інертністю місцевої влади щодо питань залучення членів громади до активної 

участі у процесах пошуку шляхів визначення і вирішення проблем жителів 

місцевої спільноти;  

2) актуалізацією потреби суспільства в ефективно діючій системі 

надання соціальних послуг на локальному рівні та відсутністю цілісності 

теорії її організації, технологічного й програмного забезпечення;  

3) різними типами соціальних послуг неурядових організацій та 

відсутністю розробленості змісту, напрямів та форм їх діяльності у взаємодії з 

іншими соціальними службами в межах територіальної громади;  

4) потребою в наданні якісних соціальних послуг закладами соціальної 

інфраструктури та невідповідністю послуг, які ними надаються, потребам та 

запитам осіб, які їх потребують у конкретній місцевій громаді; необхідністю 

підготовки фахівців соціальних служб до діяльності у сфері надання 

соціальних послуг (Слозанська, 2018, c. 9). 

Соціальні служби як суб’єкти системи надання соціальних послуг 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» (2019) забезпечують: 

визначення потреб населення територіальних громад у соціальних послугах; 



57 

розробку і виконання програм надання соціальних послуг, розроблених за 

результатами визначення цих потреб; організацію, фінансування і надання 

соціальних послуг; здійснення моніторингу, оцінки якості та контролю 

надання соціальних послуг відповідно до вимог, встановлених 

законодавством.  

Психологічні особливості діяльності фахівців соціальних служб 

зумовлені змістом, цілями, принципами та функціями надання соціальних 

послуг усім категоріям населення. Так, соціальні служби покликані 

здійснювати профілактику, подолання складних життєвих обставин та 

сприяти мінімізації їх негативних наслідків. Надання соціальних послуг 

фахівцями соціальних служб здійснюється з урахуванням принципів 

дотримання прав людини, гуманізму, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, 

законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, 

неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, 

комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості 

використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, 

забезпечення високого рівня якості соціальних послуг (Про соціальні послуги, 

2019, ст. 3). 

Соціальні служби надають соціальну допомогу, що передбачає як прості 

(інформування, консультування, посередництво, надання притулку, 

представництво інтересів тощо), так і комплексні соціальні послуги (догляд, 

виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, 

підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 

реінтеграція тощо), спеціалізовані соціальні послуги (ВІЛ-інфікованим 

особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами 

та іншим) та допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді 

натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої 

гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, 
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взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, 

забезпечення паливом тощо) та технічні послуги (транспортні послуги, 

переклад жестовою мовою тощо) (Про соціальні послуги, 2019, ст. 16). 

Соціальні послуги передбачають: соціальну профілактику (запобігання 

виникненню складних життєвих обставин); соціальну підтримку (сприяння 

подоланню особою (сім’єю) складних життєвих обставин); соціальне 

обслуговування (мінімізацію для особи (сім’ї) негативних наслідків складних 

життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та 

включення у громаду). Проте незалежно від спрямованості їх зміст має 

«забезпечувати соціальну справедливість шляхом підтримки найменш 

захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення» 

(Лук’янова, 2009, с. 150-156). 

Зміст надання соціальних послуг відіграє важливу роль для розуміння 

змісту професійної діяльності фахівців соціальних служб, що потребує 

професіоналізму як інтегральної якості суб’єкта діяльності – продуктивного 

виконання професійних завдань, зумовлених творчою активністю і високим 

рівнем професійної самоактуалізації (Сыманюк, 2005, с. 24), дотримуючись 

цілей соціальних служб та основних напрямів державної політики у сфері 

надання соціальних послуг, зокрема: визначення правових засад профілактики 

потрапляння у складні життєві обставини та їх подолання або мінімізації 

негативних наслідків; управління системою надання соціальних послуг; 

створення умов для формування та розвитку ринку соціальних послуг; 

розробки та виконання державних та місцевих цільових програм; визначення 

переліку соціальних послуг; організації надання соціальних послуг; 

здійснення науково-методичного, інформаційного, кадрового забезпечення 

системи надання соціальних послуг; забезпечення дотримання державних 

стандартів соціальних послуг; залучення громадських об’єднань, благодійних 

та релігійних організацій до участі в реалізації Закону України «Про соціальні 

послуги» (2019, ст. 9). 
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Професійна діяльність фахівців соціальних служб залежить від 

специфіки і виду діяльності (типу установи), категорії отримувачів соціальних 

послуг тощо. Варто зазначити, що цілісної ґрунтовної концепції соціально-

психологічного забезпечення соціальних служб в Україні ще нема. Так, 

Н. Кривоконь, акцентує увагу на змісті соціально-психологічного 

забезпечення професійної діяльності фахівців, який поєднує «три основні 

виміри»: систему заходів, спрямовану на вдосконалення, оптимізацію надання 

соціальних послуг; специфічну діяльність, супровід особистості у роботі; 

трансформація особистості, опанування нею нового досвіду, нових якостей, 

характеристик тощо». Адже «перетворення зумовлене спеціально 

організованими впливами і супроводом, а сама особистість при цьому має 

бути достатньо вмотивована» (Кривоконь, 2015а, с. 204), щоб «внаслідок своїх 

посадових і професійних обов’язків надавати всі (або окремі) види соціальної 

допомоги в подоланні людиною, сім’єю або групою людей проблем різного 

характеру» (Кизименко & Бєдна, 2000, с. 56).  

Крім того, особливо важливим є актуалізація формування, розвитку і 

вдосконалення особистісних та професійних якостей фахівця соціальних 

служб задля його успішної самореалізації у професійній діяльності. 

Складність діяльності фахівців соціальних служб зумовлена 

багатофункціональністю і різновекторністю, постійним розширенням і 

наповнення новим змістом професійних функцій фахівців (консультативної, 

діагностичної, просвітницької, прогностично-випереджувальної, соціально-

медичної, комунікативної, правозахисної, організаційно-управлінської, 

виховної, корекційно-розвивальної та ін.), то це, у свою чергу, збільшує і 

відповідно до них кількість виконуваних соціальних ролей (Балахтар, 2019). 

Висвітлення психологічних особливостей діяльності фахівців 

соціальних служб можливо на основі аналізу специфіки соціальної роботи як 

системи надання соціальних послуг населенню, що, насамперед, є професією, 

що базується на правовій основі (законах, законодавчих актах, постановах, 

принципах (клієнтоцентризму, наснаженні (імпаурменті), максимізації 
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соціальних ресурсів, толерантності, гуманності, комплексного підходу, 

етичності, безкоштовності обслуговування чи коштовності послуг та ін.), 

професійних цінностях (соціальній справедливості, чесності, служінню 

людству, повазі до гідності та цінності людини (Семигіна, 2020, с. 32), 

способах і формах надання соціальних послуг, взаємодії суб’єктів 

(уповноважених органів, отримувачів і надавачів та їх об’єднань) на всіх 

етапах організації надання соціальних послуг. Це зумовлює потребу високого 

рівня професійної компетентності, що поєднує знання у різних галузях 

законодавства, правової культури, оволодіння інформацією щодо сучасних 

політичних, соціальних, економічних процесів, глибоку обізнаність щодо 

різних соціальних груп населення, вміння налагоджувати взаємодію з ними 

(людьми похилого віку, підлітками, сиротами, особами з інвалідністю, 

переселенцями та ін.); здатність передбачати наслідки власних дій, впевнено 

відстоювати власну соціальну позицію, дотримуючись толерантності, 

професійного такту тощо.  

Науковець В. Балахтар, досліджуючи особливості соціальної роботи, 

зазначає, що це діяльність: у сфері типу «людина-людина», що базується на 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії, має гетерохронний характер з тенденцією до 

постійного ускладнення, урізноманітнення видів роботи гуманістичного  

спрямування з метою поліпшення життєвої ситуації й захисту людей 

(Балахтар, 2018); слугує інструментом реалізації соціальної політики, 

спрямовану на надання соціальних послуг населенню у проблемних ситуаціях, 

що потребує попереджувальної і прогностичної природи розв’язуваних 

завдань, прийняття відповідальних рішень у складних та кризових ситуаціях 

тощо. А це, у свою чергу, спричинює, як зазначає науковець, жорсткі вимоги 

до індивідуально-психологічних та професійних якостей фахівця як суб’єкта 

діяльності, його професіоналізму у реалізації соціальної роботи, що 

супроводжується «високою інформативною насиченістю, 

багатофункціональністю, появою нових соціальних ролей, психічною 

напруженістю та ймовірністю виникнення емоційного виснаження й 
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вигорання, негативних психічних станів через високу персональну 

відповідальність фахівців за результати власної діяльності в умовах дефіциту 

часу і постійних ризиків тощо» (Балахтар В., 2019, с.115). 

До загальних психологічних особливостей професійної діяльності 

фахівців соціальних служб варто віднести наступні: 

По-перше, це 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. 

По-друге, соціальні служби реалізують соціальну політику держави 

шляхом надання системи соціальних послуг, що охоплює широкий спектр 

діяльності (профілактику, підтримку, контроль, захист, втручання), у тому 

числі різноманітні форми терапії та консультування, групової роботи, роботи 

в громаді; розробку та аналіз соціальної політики, а також втручання з метою 

адвокації чи змін на політичному рівні, що зумовлює прийняття 

відповідальних рішень у складних та кризових ситуаціях; недосконалість 

законодавчого регулювання прав органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення повноважень фахівців у соціальній сфері. 

По-третє, зміст діяльності соціальних служб, професійний розвиток 

фахівців та очікування клієнтів залежать від різних чинників (часу, 

соціальних та культурних умов; ступеня теоретичної розробки; наукових 

досліджень; політичних та законодавчих змін; організаційних перетворень; 

впливу суміжних професій; засобів масової інформації, громадської думки 

тощо), що зумовлює багатогранність і урізноманітнення видів роботи, ролей 

у відповідь на зростання потребуючих соціальних послуг, включених до 

ієрархічних відносин.  

По-четверте, внесені зміни у кваліфікаційні вимоги фахівців (соціальних 

педагогів) не сприяють підвищенню статусу соціальних працівників 

(престижність), відсутні вимоги щодо відповідності фаху працівників 
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займаній посаді, а також варто «більш чітко визначити їх функції», зважаючи 

на відсутність реально гарантованих зобов’язань держави щодо фінансового 

забезпечення фахівців соціальної сфери на місцевому рівні  

По-п’яте, характерним для діяльності фахівців соціальних служб є як 

висока інформативна насиченість щодо надання соціальних послуг за різними 

підставами відповідно до європейських стандартів тощо, що потребує 

високого рівня професіоналізму працівників соціальних служб задля якісного 

надання послуг відповідно до потреб різних категорій населення. 

По-шосте, багатофункціональність діяльності соціальних служб на 

різних рівнях надання соціальних послуг (особистісному, міжособистісному, 

суспільному (організаційному, рівні громади, суспільства), 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.  

По-сьоме, дуже важливим є морально-психологічне задоволення від 

роботи. Коли працюєш зі слабшими, стаєш сильнішим сам. Зрештою, це 

просто цікаво – знайомитися зі сферами життя, про які лише чув, і не просто 

знайомитися, але і допомагати людям звільнитись. До того ж, досвід надання 

соціальних послуг дає впевненість у здатності подолати проблеми, що можуть 

виникнути у людини, адже соціальна робота невідривна від суспільства і 

спрямована на усі його проблемні прошарки. Необхідність у соціальній роботі 

існуватиме доки існує суспільство, навіть за найвищого його розквіту, не 

кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації. 

Спеціальні психологічні особливості фахівців соціальних служб 

зумовлені видом закладу, які надають соціальні послуги населенню залежно 

від («Про соціальні послуги», 2020, ст. 16): спрямування – соціальна 

профілактика, що передбачає «запобігання виникненню складних життєвих 
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обставин», підтримки – «сприяння подоланню особою чи її сім’єю таких 

обставин» та обслуговування – власне, послуги з мінімізації наслідків 

складних життєвих обставин для людини та підтримки її життєдіяльності; 

типу соціальної служби, що надає комплексні соціальні послуги і «передбачає 

узгоджені дії фахівців із надання постійної або систематичної комплексної 

допомоги»; послуги з догляду вдома («базові» соціальні послуги) – 

мінімальний набір соціальних послуг для найбільш вразливих груп людей, які 

можна отримати вдома (максимально наближено до місця свого проживання) 

від виконавчих органів місцевого самоврядування в територіальних громадах 

Уразливість при цьому варто розуміти як «ризик потрапити в складні життєві 

обставини», що спричинені безробіттям, хворобами, інвалідністю, віком, 

бездомністю, низьким доходом, домашнім насильством, втратою соціальних 

зв’язків, перебуванням у місцях несвободи тощо.  

Різновекторність напрямів діяльності соціальних служб зумовлює і 

«розмаїтість форм і методів соціальної роботи» (Мигович, 1997, с. 25). Це 

може бути як індивідуальна, так і групова робота, а саме: консультування, 

індивідуальна підтримка, інформування, соціальне забезпечення, соціальне 

страхування, соціальна опіка і піклування, соціальна допомога, терапія 

(індивідуальна, сімейна, групова та ін.), супровід, менеджмент тощо. 

Варто звернути увагу і на різноманітність функцій фахівця соціальних 

служб. Базисними функціями є діагностична, спрямована на вивчення, аналіз 

та оцінку життєдіяльності клієнта, прогностична (розробка плану вирішення 

проблем) й коригувальна (реалізація визначеного плану у розв’язанні 

проблем, задоволенні їхніх потреб). Спеціальними, як зазначає Т. Семигіна, є: 

організаторська, комунікативна, правозахисна, психотерапевтична, 

превентивна, рекламно-пропагандистська, соціально-педагогічна, соціально-

економічна) (Семигіна, 2006, с. 53). Багатофункціональність, у свою чергу, 

зумовлює виконання різних ролей, появу нових професій у Класифікаторі 

тощо. Так, ролі можуть бути практичного спрямування (фасилітатор, тренер, 

консультант, доглядач, аніматор та ін.), посередницького (керівник випадку, 
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брокер соціальних послуг, захисник прав клієнта та ін.), управлінського 

(керівник, координатор та ін.), дослідницького (аналітик, дослідник, 

розробник програм та ін.) сервісного характеру (супервізор, учитель 

соціальних навичок, представник інтересів громади та ін.) (Семигіна, 2020, 

с.68). 

Надання соціальних послуг населенню фахівцями соціальних служб 

залежить, як зазначає В. Балахтар (2019, с. 129), від впливу різних чинників як 

суб’єктивного (ціннісно-смислової сфери, особистісних новоутворень, 

рефлексивності, компетентності, креативності тощо), об’єктивного (зовнішніх 

чинників – вимог до надання якісних соціальних послуг) та об’єктивно-

суб’єктивного характеру (організації надання системи соціальних послуг), що 

сприяють гуманістичному ставленню до людей, дотриманню Міжнародного 

кодексу соціального працівника (Карпенко, 2007, с. 26-33), майстерності як 

фахівців, так і соціальної служби в цілому (Гриньова, 2011, с. 28-34), 

психологічній готовності до реалізації діяльності у соціальній сфері, 

формуванню професійного мислення, вмінь самостійного аналізу конкретних 

складних ситуацій, оцінювання і прогнозування ймовірних наслідків, 

усвідомленню відповідальності за прийняті рішення (Лобанова, Косарев, & 

Крючатов, 1997, с. 14). Крім того, особлива роль належить формуванню 

професійної компетентності, що передбачає високий рівень комунікативних 

навичок, уміння реалізувати адвокатування прав клієнтів, оцінку, моніторинг, 

планування і прогнозування діяльності (Овчарук, 2003, с. 13-42), підвищувати 

здатність клієнтів до розвитку, розв’язання проблем і подолання труднощів, 

просувати ефективну та гуманну діяльність систем, які забезпечують ресурси і 

послуги, сприяти розвитку й удосконаленню соціальної політики (Семигіна, 

2020, с. 67), емпатії як «джерелу альтруїзму та фактору «поведінки допомоги» 

(Ильин, 2001, с. 75). Усе разом забезпечить «продуктивне виконання 

професійних завдань, зумовлених творчою самодіяльністю, високим рівнем 

професійної самоактуалізації» (Сыманюк, 2005, с. 24) і здатність надавати 

соціальні послуги населенню, «вирішувати завдання управлінського, 
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діагностичного, прогностичного, проектувального, організаторського, 

комунікативного, емоційно-вольового, гностичного, морального, фізичного, 

філологічного та ін. характеру» (Балахтар, 2017, с. 253). 

Узагальнюючи, варто зробити висновок, що теоретичний аналіз 

психологічних особливостей фахівців соціальних служб показав недостатність 

її розробки у науковій літературі, а це, у свою чергу, відбивається й на 

практичній реалізації системи надання соціальних послуг населенню 

фахівцями. Тому особливої уваги наразі потребує розв’язання проблеми 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб, адже вимоги до 

прояву лідерської позиції, більш ефективнішого лідерства сьогодні є 

актуальними на всіх рівнях і напрямах професійної діяльності у соціальній 

сфері. 

 

 

1.3. Теоретична модель лідерської позиції фахівців соціальних 

служб  

 

Теоретичний аналіз праць зарубіжних та вітчизняних дослідників, 

наукової літератури, професійної діяльності фахівців соціальних служб 

показав недостатність уваги до лідерської позиції працівників у сфері надання 

соціальних послуг, а це, у свою чергу, може негативно впливати на реалізацію 

їх професійної діяльності, що зазнає перманентних змін і трансформацій, 

спричинених викликами сьогодення та соціально-економічною ситуацією в 

країні. Крім того, попит на соціальні послуги з кожним роком зростає, що 

спричинює значні навантаження на фахівців соціальних служб, кількість яких 

зазнає багаторічних скорочень державою, а діяльність страждає від 

негативного суспільного невизнання актуальності і важливості надання 

соціальних послуг. Це зумовлює затребуваність соціальних служб у 

впевнених та ефективних фахівцях, здатних проявляти лідерську позицію, 

приймати самостійні рішення, брати відповідальність за свої дії і вчинки, а 
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також надихати та керувати колективами соціальних служб, закладами 

департаментів соціального захисту у складних багатовідомчих системах 

соціальної сфери.  

Позиція фахівців передбачає систему відносин, що визначає 

методологічну основу надання соціальних послуг, ставлення до наукових 

положень і категорій, вплив на вибір напрямів діяльності, форм, методів і 

технологій надання соціальних послуг відповідно до морально-етичних 

принципів тощо. Формування лідерської позиції є динамічним процесом, що 

зазнає впливу зовнішніх і внутрішніх чинників та впливає на формування 

кожного з компонентів цієї позиції (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

діяльнісний та рефлексивний та ін. (Турчик, 2016, с. 43-46)) фахівців. Це 

потребує максимального розкриття особистісного потенціалу фахівців, їхніх 

знань, вмінь і навичок, прагнення до вдосконалення задля успішної діяльності 

у сфері соціальних служб у відповідь на потреби суспільства, успішного 

розвитку усіх сфер життя людини, сприяння відтворенню її сутнісних сил, 

розвитку духовності як конкретної особистості, так і громадянського 

суспільства в цілому (Балахтар, 2019).  

Важливою є актуалізація потреби пошуку чинників, механізмів, що 

сприятимуть успішному формуванню лідерської позиції фахівців соціальних 

служб на шляху реалізації професійної діяльності у наданні системи 

соціальних послуг різним категоріям населення, враховуючи, що найвищою 

цінністю нинішнього суспільства є людина, її сутність, індивідуальні 

особливості, попередження та профілактика проблем з метою забезпечення 

гідного життя кожному громадянину України. 

Діяльність соціальних служб потребує від фахівців управління на більш 

високому рівні, забезпечуючи «досягнення значущих результатів з повагою, 

турботою та чесністю заради добробуту всіх учасників» (Галіцина, с. 13-14), 

«спроможного вести за собою підлеглих, використовуючи власний авторитет, 

високий професіоналізм, позитивні емоції, встановлювати контакти з 

оточуючими людьми і владою, успішно переборювати внутрішні і зовнішні 
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конфлікти, формувати цілі, основні види діяльності, визначати союзників і 

супротивників, власні переваги та напрями їх використання, розуміти роль 

науки в сучасних умовах, вміти оцінити і без зволікання впровадити у 

практичну діяльність той чи інший винахід (раціоналізаторську пропозицію), 

володіти високими моральними якостями, бути спроможними формувати 

колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру 

працівників соціальної служби» (Балахтар, Танасійчук, 2020, с. 31). Адже, як 

стверджує Jago (1982), хорошими, ефективними лідерами не народжуються, а 

стають при великому бажанні та силі волі. 

Формування лідерської позиції фахівців соціальних служб є складним, 

багатоаспектним процесом, що вимагає забезпечення набуття суспільного 

світогляду «оперативного реагування» на будь-які виклики, зміни, 

прогнозування їх результатів і наслідків, планування і пошуку самостійного 

вирішення та застосування найбільш раціональних засобів у нестандартних 

професійних ситуаціях (Мошковська, 2016, с. 94). 

Обґрунтування теоретичної моделі лідерської позиції фахівців 

соціальних служб передбачало зосередження уваги на реаліях сьогодення у 

контексті надання соціальних послуг населенню, що передбачало поєднання 

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

вчинкового, екзистенційного та рефлексивного підходів в якості певної 

домінанти, що визначає сутність формування лідерської позиції фахівців 

соціальних служб. 

Теоретичні і методологічні засади окреслених підходів, які регулюють 

діяльність фахівців соціальних служб, дозволили визначити закономірності, 

принципи, суперечності й особливості, пов’язані з проблемою формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб, зумовлених специфікою 

професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг населенню. Однак, 

незважаючи на множинність підходів до вивчення лідерської позиції, 

вважаємо за доцільне виокремити саме такі підходи до аналізу лідерської 

позиції як внутрішньої позиції, що передбачає ставлення особистості до 



68 

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. 

Наукові передумови гуманістично-ціннісного підходу щодо лідерської 

позиції фахівців знаходимо у низці праць науковців (А. Маслоу (1999), Г. Балл 

(2015), О. Боднарчук (2008), А. Деркач (2004), С. Максименко (2014) та ін.), 

які формування лідерської позиції пов’язують з самоактуалізацією, здатністю 

«бути кращим», мобілізацією зусиль задля духовно-практичного, 

інтелектуального зростання, розвитку лідерського потенціалу, осмисленості 

життєвої перспективи, здатності робити вибір, приймати ефективне рішення 

тощо. Крім того, «розмаїта формами і методами соціальна робота як 

професійна діяльність виражає самосвідомість нації, гуманізм і зрілість 

держави, тип і рівень культури народу, ступінь усвідомлення й реалізації 

громадянських прав, повагу людської гідності, чутливість суспільства до болі 

і переживань особистостей безвідносно їх походження, політичних орієнтацій, 

етнічної ідентифікації чи віровизнання» (Мигович, 1997, с. 25). 

Особистісний підхід реалізувався нами з позиції визначення 

особливостей формування лідерської позиції фахівців соціальних служб, 

зважаючи на їхню здатність до саморозвитку, самовдосконалення і прагнення 

до самореалізації у сфері соціальної роботи. У контексті цього на особливу 

увагу заслуговують неперервність, особистісна активність (суб’єктність), 

урізноманітнення форм і методів роботи, значущість для суб’єкта освіти 

(Дичківська, 2004, с. 269), орієнтованість на задоволення потреб (суб’єкта і 

споживача соціальних послуг), а також залучення людей «до самостійного 

розв’язання власних проблем» (Про соціальні послуги, 2020). 

Актуальність прояву лідерської позиції у сфері соціальних служб 

затребувана часом і викликами сьогодення, що передбачає успішне надання 

соціальних послуг, «соціальної підтримки людині, задоволення потреб різних 

верств населення, сприяння їхній успішній соціалізації, попередженню 
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деструктивних явищ тощо» (Балахтар, 2019), дотримуючись рекомендацій 

соціальної роботи, особливо в умовах переходу «від культури командування 

та контролю, яка заохочує дотримання вимог, до культури навчання та 

адаптації» (Munro, 2011, с. 107). Це підкреслює важливість лідерства для 

покращення практики соціальної роботи, подолання соціальної 

несправедливості та соціальної нерівності, розриву між необхідною та 

можливою якістю суспільства (Калашнікова, 2010, с.98), менеджералізму, 

бюрократичного домінування, страху та звинувачень (Hafford-Letchfield et al, 

2014; Lawler & Bilson, 2013; Sullivan, 2016 та ін.).  

Використання принципів особистісного підходу є особливо актуальним 

в умовах реального часу, трасформаційних змін усіх сфер, коли особливо 

затребуваним стає інноваційний потенціал особистості фахівця, 

неординарність у вирішенні соціальних проблем людей, критичне мислення, 

внутрішнє прагнення до лідерства, оцінювання значущості прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності фахівця соціальних служб щодо інших 

людей. Лише фахівець із сформованою лідерською позицією здатний до 

тривалої вольової, інтелектуальної і фізично напруженої діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей соціальної служби, продукування 

нестандартних ідей, прагнення об’єднати навколо себе і вести за собою 

однодумців.  

Крім того, варто відзначити, що фахівці, здебільшого, мають теоретичні 

знання концептуального характеру, не підкріплені практикою й надійною 

емпіричною базою (Hafford-Letchfield et al., 2014), відсутня увага до лідерства, 

навчання навичкам лідерської позиції як у програмах професійної підготовки 

фахівців спеціальності соціальної роботи, так і впродовж практичної 

реалізації професійної діяльності у сфері соціальних служб.  

Тому професіоналом своєї справи може стати лише та людина, яка 

постійно вчиться, і після отримання диплому опановує нові знання, вміння, 

навички, які дозволять їй адаптуватися до вимог часу, а також реалізувати свій 

творчий особистісний потенціал (цит. за О. Бондарчук (2008, с. 214)), 
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заснований на діяльнісному перетворенні власної особистості, досягненню 

свідомо окреслених цілей, які, у свою чергу, спричинені появою певних 

потреб (Чмиленко, 2014, с. 11). 

Складність і специфічність роботи соціальних служб потребують 

розуміння й усвідомлення їх завдань, цілей, методів і форм, зумовлюючи її 

високу відповідальність за якість надання соціальних послуг, опанування 

досвідом соціальної роботи, що спричинює високу плинність кадрів та рівня 

вакантних посад. Це, у свою чергу, впливає на результативність надання 

соціальних послуг, що ускладнює прояв лідерської позиції у реалізації 

соціальної роботи як складової соціального захисту держави (Про соціальні 

послуги, 2020). Адже ротація кадрів, а особливо призначення на керівну 

посаду фахівців, в яких не сформовані мотиви прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності, не розвинуті лідерські навички, необхідні для цієї ролі 

(Iachini, Cross & Freedman, 2015; Sullivan, 2018), віддаляють фахівців 

соціальних служб від здатності проявити лідерську позицію, дотримуючись 

цінностей соціальної роботи, активного пошуку шляхів та інноваційних ідей 

для розв’язання нагальних соціальних проблем. 

Разом з тим, варто зазначити про актуальність для фахівців соціальних 

служб сформованості лідерських компетенцій, виокремлених науковцями у 

збірці «Leadership 2050» («Лідерство 2050»), а саме: особистісної цілісності, 

безкомпромісної зорієнтованості на цінності, багатогранності мислення, 

інтелектуальної багатоплановості, схильності до рефлексії, здатності надихати 

послідовників, вмінь співпрацювати, емоційного інтелекту та психічної 

стійкості, активності, інноваційності, творчого мислення (Sowcik, Andenoro, 

McNutt, & Murphy, 2015). 

Діяльнісний підхід передбачає цілеспрямовану активність фахівців 

щодо формування лідерської позиції у сфері соціальних служб шляхом 

реалізації здатності конструктивно діяти у складних життєвих ситуаціях 

споживачів соціальних послуг, змінювати, усувати та мінімізувати негативні 

соціальні прояви у суспільстві, сприяти забезпеченню «соціальних 
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перетворень й домагань на шляху досягнення соціального добробуту 

вразливих категорій населення щодо глобальних, національних та локальних 

вимірів» (Семигіна, 2015, с.10), «направляти й організовувати діяльність 

колективу відповідно до цільових установок і ціннісних орієнтацій групи, в 

стійкій єдності її структурних компонентів» (Гіззатуллін, 2016, с. 11).  

Розв’язання цих проблем потребує «інтеграції та прийняття ідентичності 

соціальної роботи, пов’язаної з входженням вітчизняної соціальної роботи до 

міжнародного простору» (Савельчук, 2020), розширення уявлень й 

опанування знань, умінь і навичок щодо «лідерства та практики соціальної 

справедливості» (Колбі Петерс, 2017), професійних компетентностей, 

активно-позитивного типу установки щодо інших людей, спонукання їх до дії, 

командної роботи та співробітництва, здатності розв’язувати проблеми, 

створюючи позитивні зміни (Holosko, 2009, с. 454).  

Варто зауважити, що «…особистістю, суб’єктом, носієм соціальної 

людської діяльності людина стає тільки в результаті здійснення цієї 

діяльності, що здійснюється спочатку за допомогою інших, а згодом і 

самостійно» (Фельдштейн, 1989, с. 7). Сформованість лідерської позиції 

визначається результативністю діяльності соціального працівника, а результат 

залежить від лідерських можливостей фахівця соціальних служб. 

У рамках ресурсного підходу (Балахтар, 2019) фахівець соціальних 

служб здатний досягнути високого рівня професійної діяльності, а це, у свою 

чергу, уможливлює здатність проявляти лідерську позицію, зважаючи на 

відповідне особистісне зростання у ціннісно-мотиваційній, когнітивно-

афективній та конативно-рефлексивній сферах й появу професійно-

особистісних новоутвореннях на різних стадіях професіоналізації. Це, на 

думку науковиці, можливо за умови соціально-психологічного супроводу 

фахівця, що полягає у створенні «оптимальних умов для ефективної адаптації 

до навчальної / професійної діяльності, взаємодії між усіма ланками 

освітнього процесу / професійної діяльності, що забезпечує формування 

професійно-особистісних новоутворень на різних стадіях становлення 
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особистості фахівців з соціальної роботи (самовизначення в якості фахівця з 

соціальної роботи; проектування (життєконструювання) професійного шляху; 

саморегуляції, самоствердження, самовдосконалення і самореалізації у 

професійній діяльності; рефлексії професійного досвіду і самотворення 

смислу подальшого життєвого шляху)». Дослідниця стверджує, що успішність 

організації соціально-психологічного супроводу сприяє не лише 

особистісному зростанню і становленню, а й реалізації особистісного 

потенціалу та лідерської позиції у сфері надання соціальних послуг. 

Крім того, жодна професійна діяльність не відбувається без рефлексії як 

осмислення, аналізу змісту власної діяльності загалом і особливостей 

формування лідерської позиції зокрема, а також дій і вчинків у професійній 

діяльності, що забезпечують «внутрішні умови, включені в загальний ефект, 

обумовлений закономірним співвідношенням зовнішніх і внутрішніх умов» 

(Юдин, 1978, с. 351-352). Рефлексія дозволяє осмислити не лише знання про 

себе, а й усвідомити як інші сприймають тебе, твої емоційні і когнітивні 

уявлення щодо сутності лідерської позиції, розуміння її ролі у професійній 

діяльності фахівців соціальних служб, керуванні цією діяльністю і 

досягненню цілей соціальної служби. Це «процес подвійного, дзеркального 

взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом якого є відтворення 

особливостей одне одного» (Петровський & Ярошевський, 1990), 

забезпечуючи готовність особистості діяти в ситуаціях з високим рівнем 

невизначеності, бути гнучким у прийнятті рішень, прагнути до реалізації 

інновацій, пошуку нових, креативних шляхів розв’язання професійних 

завдань, здатності переосмислювати власний професійний й особистісний 

досвід (Сластенин & Подымова, 2000, с. 32-37). 

Посилення практичної значущості формування лідерської позиції для 

професійної діяльності зумовлює актуалізацію розвитку «soft skills» у 

фахівців соціальних служб, що дозволяє активізувати внутрішні ресурси 

клієнтів на шляху розв’язання їхніх проблем (Бибик, 2021, с.4). А це, у свою 

чергу, потребує розвитку у фахівців навичок командної роботи, 
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комунікативних навичок, гнучкості, опанування тайм-менеджменту (набором 

методик і технологій, які дають можливість здійснювати планування 

особистого часу з метою підвищення ефективності та раціональності його 

використання), здатності проявляти лідерську позицію, бути стресостійкими, 

вміти визначити найкращий шлях, що забезпечує максимальну ефективність і 

успішність отримання результату з мінімальними витратами особистих чи 

командних ресурсів, управляти конфліктами (Коваль, 2015, с. 162-167). 

Діяльність соціальних служб в Україні потребують переосмислення 

змісту, форм методів діяльності в умовах децентралізації влади, дотримання 

стандартів і не лише професійних, а й постійного оновлення й вдосконалення 

теоретичних і практичних знань, набуття відповідного рівня професіоналізму 

та компетентності. При цьому соціальні служби в умовах сьогодення 

потребують компетентних фахівців, здатних ефективно виконувати конкретні 

види діяльності на основі певних професійно важливих особистісних якостей, 

теоретичних знань і практичних умінь та навичок, ціннісних орієнтирів задля 

створення правових умов щодо ефективного регулювання системи 

соціального захисту, соціальної підтримки та соціальної допомоги усім 

категоріям населення.  

Крім того, варто «розширювати напрями (інформаційний, 

просвітницький, профілактичний, корекційний, реабілітаційний, 

рекреативний, фандрейзинговий, соціально-медичний, побутовий) 

волонтерської діяльності» (Лях, 2013), що сприятиме прояву лідерської 

позиції у сфері соціальних послуг. 

Розширення знань фахівців соціальних служб про сутність лідерської 

позиції як ставлення до себе, що полягає у прагненні вести людей за собою, 

здатності конструктивно діяти в проблемних ситуаціях у сфері соціальних 

служб задля покращення практики соціальної роботи, подолання соціальної 

несправедливості та соціальної нерівності у суспільстві, сприятиме 

формуванню вмінь «hard skills» та «soft skills».  
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Професійна діяльність фахівців є практикоорієнтованою, оскільки 

соціальні служби здійснюють «методичне забезпечення організації соціальної 

роботи, надання системи соціальних послуг, організовують навчання з питань 

реалізації соціальної роботи, соціальну допомогу і соціальну підтримку 

різним категоріям населення», дотримуючись «принципів гуманізму, рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, 

толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та 

відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального 

підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та 

прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших 

коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг» (Постанова 

КМУ (479), 2020).  

Здатність конструктивно діяти у сфері соціальних служб вимагає 

дотримання соціокультурних цінностей (морально-етичних орієнтирів) як 

«набору критеріїв для прийняття рішень» (Васильченко, 2013, с. 85) у 

професійній діяльності, «служіння своєю професією на благо тих, хто нас 

оточує, яка орієнтує професійно-особистісну активність фахівця на досягненні 

цієї гуманної мети» (Шмелева, 1995, с. 115). 

На особливу увагу у контексті досліджуваної проблеми заслуговує 

збагачення соціальних служб методами, формами та засобами з актуалізації 

лідерського потенціалу фахівців, що дозволить розширити межі застосування 

професійної діяльності, в т. ч. й волонтерської, проектної та ін. Процес 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб визначає специфіку 

органічного поєднання методів, форм і засобів просвітницької, освітньої 

діяльності як в процесі професійної підготовки, так і на курсах підвищення 

кваліфікації, тренінгової роботи в організаціях тощо. Це сприятиме швидкій 

адаптації фахівців до соціальних змін у сфері надання соціальних послуг та їх 

самореалізації у соціальних службах. 

Натомість проявляти лідерську позицію у сфері соціальної роботи 

складно, оскільки донині немає «загальновизнаного визначення лідерської 
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позиції або того, якою має вона бути у рамках соціальної роботи» (Lawler, 

2007, с. 133). Формування лідерської позиції фахівців соціальних служб може 

залежати від сукупності чинників, які опосередковано впливають на 

становлення і розвиток галузі соціальної роботи загалом (Копилова, 2012, 

с. 132-138), а саме: 

 об’єктивних чинників, що відображають характер розвитку 

суспільства та сукупності головних цінностей, що зумовлюють необхідність 

впровадження інновацій, здебільшого, орієнтованих на вдосконалення наявної 

системи як підготовки, так і діяльності, а не на їх докорінну зміну; 

 суб’єктивних чинників, що містять перетворювальний фактор 

розвитку соціальної роботи і суспільства в цілому, особливо через створення 

умов для зростання і самореалізації фахівців, долучення до 

загальнокультурної складової соціальної сфери; 

 особистісних чинників, що визначають відповідність вимог 

професійної діяльності індивідуальним очікуванням та особливостям 

фахівців, розвиток їх особистісного потенціалу, що безпосередньо впливає 

спрямованість і правильність вибору цілей, змісту, форм і методів навчання чи 

діяльності, а також їх результативності; 

 людських чинників, що характеризують місце і роль фахівця у 

суспільстві, визначають створення ситуацій досвіду й організації їх набуття на 

шляху пошуку способу вирішень.  

Варто зазначити, що наведені чинники впливають і спрямовують прояв 

потреби соціуму у формуванні і здатності фахівців соціальних служб 

проявляти лідерську позицію, «забезпечувати захист та піклуватись стосовно 

прав і потреб різних категорій населення, бути здатним інтерактивно 

використовувати технології, вирішувати складні життєві ситуації клієнтів і 

забезпечуючи успішну взаємодію, співробітництво та вирішення проблем у 

сфері соціальних служб» (Онопрієнко-Капустіна, 2021, с.62). Вирішення цих 

складних завдань можливе через сприяння «самостійному й незалежному від 

безпосередніх зовнішніх чинників становленню власної позиції і поведінки, 
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здійсненню свідомого вибору, проектуванню майбутнього на основі рефлексії 

власних потреб, мотивів і цінностей» (Корчікова, 2014, с. 9). 

Крім того, система надання соціальних послуг часто зображується як 

стан майже постійних змін, і, на додаток до цих потрясінь, значне скорочення 

фінансування впливає як на категорії отримувачів послуг, так і на якість їх 

надання (Rogowski, 2012; Cummins, 2018). Крім того, у практиці часто 

домінують організаційні цілі, культура аудиту та бюрократія (Green, 2009; 

Morris, Featherstone & White, 2014). Цей контекст і проблеми, ймовірно, 

заважають розвитку впевненої лідерської позиції, а провідна практика 

соціальних служб часто є непростою і складною (Aronson and Smith 2010; 

Stanley & Kelly, 2018). 

Зважаючи на вищевикладені визначення і враховуючи особливості 

формування лідерської позиції фахівця соціальних служб та базуючись на 

дослідженнях комплексного підходу, тлумачимо лідерську позицію 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. 

Структура лідерської позиції фахівців соціальних служб поєднує такі 

компоненти (рис. 1.2):  

 ціннісно-смисловий – лідерська позиція як цінність, що висвітлює 

цінності й ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як представника 

професії типу «людина-людина», цінність прагнення вести за собою, 

осмисленість життєвої перспективи;  

 когнітивно-рефлексивний – усвідомленість лідерської позиції у 

діяльності соціальних служб, що передбачає обізнаність щодо сутності 

лідерства й лідерської позиції, розуміння ролі лідерської позиції у професійній 

діяльності фахівців соціальних служб, рефлексію;  



77 

 афективно-оцінний – реалізується у позитивному ставленні до 

лідерської позиції, ставленні до інших людей, оцінюванні значущості прояву 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівця соціальних служб, 

емпатія; 

 регулятивно-поведінковий – забезпечує здатність проявити лідерську 

позицію у професійній діяльності, здатність діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях професійній діяльності, проявляючи соціальну 

сміливість і дотримуючись комунікативної толерантності. 

 

Рис. 1.2. Компоненти, критерії і показники лідерської позиції фахівців 

соціальних служб  

 

Ціннісно-смисловий компонент складає сукупність цінностей і 

ціннісних орієнтацій фахівця соціальних служб як представника професії типу 
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«людина-людина», цінність прагнення вести за собою, осмисленість життєвої 

перспективи. «Особистісні цінності формуються в процесі вирішення 

життєвих завдань і закріплюються в ціннісному досвіді людини як уявлення 

про морально-етичні межі й індивідуальні інструментальні засоби для 

задоволення особистісних потреб» (Музика, 2017, с. 44), формування 

духовного світу фахівця і певної культури у соціальній сфері, які 

взаємопов’язані і взаємодіють за допомогою цінностей певної соціальної 

служби загалом і конкретного фахівця зокрема (Головатий, 1999, с. 70-71). 

Ціннісні орієнтації складають певну сукупність ієрархічно пов’язаних між 

собою цінностей, яка визначає спрямованість життєдіяльності фахівця. 

Джерелом формування ціннісних орієнтацій слугує сенсожиттєва активність 

особистості, що визначає її рівень домагань та орієнтацію у професійній 

діяльності на досягнення конкретних цілей соціальної служби . 

Ціннісні орієнтації є складним утворенням, що містить в собі рівні 

форми взаємодії суспільного та індивідуального в особистості фахівця, 

специфічні форми усвідомлення ним навколишнього світу, власного 

минулого, теперішнього і майбутнього, а також сутності власного «Я». При 

цьому, наявність сформованої системи ціннісних орієнтацій забезпечує 

гармонію внутрішнього світу фахівців соціальних служб, сприяє 

систематизації їхніх знань, норм, стереотипів поведінки та самоствердженню 

його особистості, реалізації соціальних очікувань (Матяж, Березянська, 2013, 

с. 12-14). 

Когнітивно-рефлексивний компонент передбачає обізнаність щодо 

сутності лідерства й лідерської позиції; розуміння ролі лідерської позиції у 

професійній діяльності фахівців соціальних служб. Наразі існує обмежена 

увага до лідерської позиції у соціальній сфері та потенційна невідповідність 

між освітою для передової практики та освітою для лідерства (Lawler & 

Bilson, 2013; Holosko, 2009; Perlmutter, 2006). Навчання навичкам лідерської 

позиції, організаційного лідерства в основному відсутнє в навчальних 

програмах (Taylor, 2013). Тому варто сприяти здоровому та ефективному 
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прояву лідерської позиції у соціальних службах (Holosko, 2009). Адже без 

знань, вмінь і навичок складно сприяти розвитку критичного мислення, 

формуванню лідерської позиції фахівців, які дозволять забезпечити ефективне 

вирішення проблем, актуальних завдань у майбутній професійній діяльності 

(Гриньова, 1998, с. 129). При цьому особливу увагу варто приділяти 

самопізнанню, оцінці й аналізу професійного Я фахівця соціальних служб, 

пошуку смислу та методологічної сутності системи надання соціальних 

послуг, що сприяють професійному самовдосконаленню, саморозвитку і 

досягненню високого рівня професійної майстерності (Кузікова, 2012, с. 127).  

Афективно-оцінний компонент висвітлює ставлення до себе, інших 

людей, оцінювання значущості прояву лідерської позиції у професійній 

діяльності фахівця соціальних служб як структури потреб, яка мотивує до 

прояву лідерської позиції у професійній діяльності, а також визначає 

послідовність цілей і потреб. На думку А. Фідлера, поняття «тип установки 

рівнозначно поняттю «стиль життя» А. Адлера, що свідчить про інтегральну 

мету чи домінантний намір (інтенцію). Тип установки слугує фіксованим 

атитюдом – здатністю певним чином сприймати дії інших і особливим чином 

реагувати на них. Це уможливлює з’ясування проблеми – як набутий досвід 

привласнюється особистістю і реалізується у діях та вчинках, висвітлюючи 

підґрунтя ціннісного «виконання професійних ролей у діяльності, 

сприймаючи різних клієнтів як схожих на себе» (Fiedler, 1964, р. 149-190). 

Мотивація забезпечує реалізацію потенційних можливостей фахівців 

соціальних служб, їх активність (пасивність) у професійній діяльності, 

визначає спрямованість на прояву лідерської позиції у професійній діяльності 

(Прядко, 2015, с. 177-180), емпатії як одного з найважливіших компонентів 

соціального інтелекту, базису моралі, що забезпечує усвідомлене розуміння 

внутрішнього світу і емоційного стану іншої людини і пов’язана з процесами 

формування мотивації фахівців до альтруїстичних дій.  Як зазначає Ефроїмсон 

(1971), альтруїзм складають група емоцій, яка спонукає особистість 
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здійснювати вчинки, особисто для неї невигідні і навіть небезпечні, але такі, 

що приносять користь іншим людям. До прикладу, це певні моральні інтенції.  

Регулятивно-поведінковий компонент потребує здатності проявити 

лідерську позицію у професійній діяльності у сфері соціальних служб. 

Показниками визначено: здатність діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійній діяльності, проявляючи соціальну сміливість і 

дотримуючись комунікативної толерантності. 

Здатність проявити лідерську позицію у професійній діяльності у сфері 

соціальних служб дозволяє «допомагати цілісно, системно розкрити свою 

специфічну активність у всіх видах взаємодії зі світом (практичній, духовній 

та ін.)» (Брушлинський, 1991, с. 4).  

«Стратегія поведінки, як і сама поведінка, має закінчений характер у 

вигляді деякого результату, який задається до початку руху у формі мети. 

Динаміка виникнення мети йде від потреби, отже, виникає ще до початку 

поведінки. Ціль – це найчастіше образ результату, існуючий в уявленнях 

людини, він може бути в схованому або активному стані. Для розуміння 

спрямованості поведінки, її стратегії важливо класифікувати цілі. Частіше у 

своєму житті особистість оперує цілями, які відбивають її соціальний стан у 

групі, що відповідає її статусу й ролі» (Лабезна, 2017, с. 36), а це дозволяє 

діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності, брати 

відповідальність за прийняті рішення, пов’язані з життєдіяльністю споживачів 

соціальних послуг. При цьому, варто досконало опанувати знаннями і 

вміннями комунікації у професійній діяльності, адекватно їх застосовувати у 

розв’язанні складних ситуацій (Капська, 2001), використовуючи «засоби, 

орієнтовані як на розвиток суб’єкт-суб’єктних продуктивних особистісних 

сторін спілкування, так і його суб’єкт-об’єктних репродуктивних, 

нераціональних складових (компонентів)» (Баранюк, 2014, с. 37-42). Адже 

саме «комунікативна толерантність є основною якістю особистості, що 

виявляється в терпимості, безконфліктності, її стійкості, довірі і здатності 
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спокійно та без роздратування приймати індивідуальність інших людей» 

(Виноградова, 2002, с. 23). 

Отже, у структурі лідерської позиції фахівців соціальних служб 

виділяємо компоненти (ціннісно-смисловий, когнітивно-рефлексивний, 

афективно-оцінний, регулятивно-поведінковий) та показники (цінності й 

ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як представника професії типу 

«людина-людина»; цінність прагнення вести за собою; осмисленість життєвої 

перспективи; обізнаність щодо сутності лідерства й лідерської позиції; 

розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців 

соціальних служб; рефлексія; ставлення до інших людей; оцінювання 

значущості прояву лідерської позиції у професійній діяльності фахівця 

соціальних служб; емпатія; здатність діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності; соціальна сміливість; комунікативна 

толерантність). 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Результати теоретичного аналізу показали неоднозначність трактування 

поняття «лідерська позиція». Виокремлено основні підходи до дослідження 

проблеми позиції особистості: 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 
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(позиція через спрямованість, що формує внутрішню позицію особистості 

щодо соціального оточення і 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 самопроектування, 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 її функціонування, сприяння особистісному розвитку усіх її 

суб’єктів на основі актуалізації потреби в саморозвитку, прояві лідерської 

позиції, ціннісному ставленні до себе, інших; складна система ставлень 

особистості, її установок і мотивів, цілей і цінностей); 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, 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, 
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принципами та функціями надання соціальних послуг усім категоріям 

населення і визначають професійні цінності, способи і форми надання 

соціальних послуг, взаємодії суб’єктів.  

Представлено структуру лідерської позиції фахівців соціальних служб, 

яка містить компоненти (ціннісно-смисловий (критерій – лідерська позиція як 

цінність), когнітивно-рефлексивний (критерій – усвідомленість лідерської 

позиції у діяльності фахівців), афективно-оцінний (критерій – позитивне 

ставлення до лідерської позиції), регулятивно-поведінковий (критерій – 

здатність проявити лідерську позицію у професійній діяльності)), показники 

(цінності й ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як представника 

професії типу «людина-людина»; цінність прагнення вести за собою; 

осмисленість життєвої перспективи; обізнаність щодо сутності лідерства й 

лідерської позиції; розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб; рефлексія; ставлення до інших людей; оцінювання 

значущості прояву лідерської позиції у професійній діяльності фахівця 

соціальних служб; емпатія; здатність діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності; соціальна сміливість; комунікативна 

толерантність).  

Лідерську позицію фахівця соціальних служб розуміємо 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.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ  

ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

 

Другий розділ висвітлює процедуру і результати емпіричного 

дослідження проблеми особливостей лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб. Обґрунтовано методичну базу дослідження, розкрито 

особливості методики та організації дослідження особливостей лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб.  

Наведено результати дослідження лідерської позиції особистості 

фахівців соціальних служб загалом та за окремими компонентами зокрема. 

Проаналізовано соціально-демографічні та організаційно-професійні 

особливості сформованості лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб. 

 

 

2.1. Організація та методика проведення констатувального етапу 

емпіричного дослідження особливостей сформованості лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб 

 

Емпіричне дослідження передбачало добір психодіагностичного 

інструментарію, спрямованого на дослідження особливостей лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб, а саме: надійних, валідних 

методик, авторських модифікацій методик та авторських методик з 

урахуванням специфіки діяльності фахівців у сфері соціальних служб 

(табл. 2.1, Додаток А).   
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Таблиця 2.1 

Методична база дослідження психологічних особливостей лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб 
 

Компоненти та показники 
лідерської позиції 

Методики дослідження 

Ціннісно-смисловий компонент  
(критерій – лідерська позиція як цінність) 

 цінності й ціннісні 
орієнтації фахівця 
соціальних служб як 
представника професії типу 
«людина-людина» 

 цінність прагнення вести за 
собою 

 осмисленість життєвої 
перспективи 

Опитувальник М. Рокича «Ціннісні орієнтації» 
(Леонтьев, 1992). 
Методика «Ціннісне ставлення до лідерської 
позиції фахівців соціальних служб» (авторська 
модифікація методики незавершених речень, 
Додаток А. 1). 
Смисложиттєві орієнтації Д. Леонтьєва (1992). 

Когнітивно-рефлексивний компонент 
(критерій – усвідомлення сутності лідерської позиції та її ролі у діяльності 

фахівців соціальних служб) 
 обізнаність щодо сутності 

лідерства й лідерської 
позиції 

 розуміння ролі лідерської 
позиції у професійній 
діяльності фахівців 
соціальних служб  

 рефлексія 

Методика «Усвідомленість лідерської позиції 
фахівцем соціальних служб» (авторська 
модифікація методики незавершених речень, 
Додаток А. 2). 
Аналіз ситуацій лідерської активності фахівців 
соціальних служб у професійній діяльності 
(авторська розробка, Додаток А. 3). 
Методика рефлексивності А. Карпова (2004) 

Афективно-оцінний компонент 
(критерій – позитивне ставлення до лідерської позиції) 

 емоційне ставлення до 
інших людей 
 
 

 емпатія 
 
 оцінювання значущості 

прояву лідерської позиції у 
професійній діяльності 
фахівця соціальних служб 

Методика «Ставлення до знехтуваного 
співробітника, якому віддають найменшу 
перевагу» (Least Preferred Co-worker, LPC, автор 
– А. Фідлер, в адаптації С. Каліщука) 
Методика «Діагностика рівня емпатії» 
І. Юсупова (Ильин, 1992) 
Методика «Мотиви прояву лідерської позиції у 
професійній діяльності» (модифікація методики 
О. Бондарчук, Л. Карамушки «Мотиви 
професійної діяльності» (2014)  

Регулятивно-поведінковий компонент  
(критерій – здатність проявити лідерську позицію у професійній діяльності) 
 здатність діяти 

конструктивно в 
проблемних ситуаціях 
професійної діяльності 

 соціальна сміливість 
 комунікативна 

толерантність 

Аналіз проблемних ситуацій щодо прояву 
лідерської позиції (авторська розробка, Додаток 
А.4) 
 
Методика «Соціальна сміливість» (Ільїн, 2009) 
Методика В. Бойка «Комунікативна 
толерантність» (1998) 
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На констатувальному етапі емпіричного дослідження важливими 

завданнями були: дослідження особливостей лідерської позиції фахівців 

соціальних служб у професійній діяльності, її змісту та складових на базі 

теоретичного обґрунтування психологічних особливостей лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб.  

Методики обиралися і розроблялися відповідно до виокремлених нами 

компонентів, критеріїв і показників формування психологічних особливостей 

лідерської позиції особистості фахівця (див. табл. 2.1), які відповідають меті 

та завданням емпіричного дослідження. 

Основними критеріями у вивченні компонентів лідерської позиції 

фахівців соціальних служб відповідно до авторської структури (див. рис. 1.2) 

стали: лідерська позиція як цінність (ціннісно-смисловий компонент), 

усвідомленість лідерської позиції у діяльності фахівців (когнітивно-

рефлексивний компонент), позитивне ставлення до лідерської позиції та її 

прояву в діяльності фахівця (афективно-оцінний компонент), здатність 

проявити лідерську позицію у професійній діяльності (регулятивно-

поведінковий компонент).  

Дослідження ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції 

фахівців соціальних служб здійснювалося, насамперед, за методикою 

М. Рокича «Ціннісні орієнтації» (Леонтьев Д., 1992), за якою вивчались 

особливості цінностей і ціннісних орієнтацій у контексті лідерської позиції 

фахівців соціальних служб як представника професії типу «людина-людина», 

що визначає змістовну сторону його спрямованості і складає основу ставлення 

до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, ядро мотивації 

життєвої активності. Крім того, використано блок № 1 авторської методики 

незавершених речень «Ціннісне ставлення до лідерської позиції» (авторська 

модифікація, Додаток А. 1), а також методику Д. Леонтьєва (1992) СЖО 

(Смисложиттєві орієнтації). 

За авторською модифікацією методики незавершених речень 

(див. Додаток А.1) досліджуваним пропонувалося завершити 16 тверджень, 
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відповіді піддавались контент-аналізу, що дозволило визначити рівень 

ціннісного ставлення досліджуваних до лідерської позиції.  

Основними індикаторами оцінки відповідей при цьому слугували 

кількість згадувань різних аспектів лідерської позиції, а також модальність 

ставлення до них. Позитивну модальність відповідей досліджуваних було 

співвіднесено з високим рівнем ціннісного ставлення до лідерської позиції; 

амбівалентну – з середнім, негативну – з низьким рівнями.  

Такий підхід дозволив визначити цінності й ціннісні орієнтації фахівця 

соціальних служб як представника професії типу «людина-людина», зокрема, 

цінність прагнення вести за собою, а також осмисленість життєвої 

перспективи, уявлення про себе як про лідера. 

За узагальненням результатів даних методик визначено рівні ціннісно-

смислового компоненту сформованості лідерської позиції: високий рівень 

передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять високі рівні, 

припускалася можливість середнього рівня за однією з методик, низький 

рівень передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять низькі 

рівні, при цьому припускалася можливість середнього рівня за однією з 

методик, всі інші можливі поєднання рівнів за кожною з методик відесено до 

середнього. 

Вивчення когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської позиції 

фахівців здійснювалося за наступними методиками: Блок № 2 авторської 

методики незавершених речень «Усвідомленість лідерської позиції фахівцем 

соціальних служб» (авторська розробка, Додаток А.2), аналіз ситуацій 

лідерської активності фахівців соціальних служб у професійній діяльності 

(авторська розробка, Додаток А.3), методика рефлексивності А. Карпова 

(2004), що дозволило виявити обізнаність щодо сутності лідерства й 

лідерської позиції, розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб, здатність до рефлексії власної лідерської позиції 

як фахівця соціальних служб. 
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За авторською методикою «Розуміння ролі лідерської позиції у 

професійній діяльності фахівців соціальних служб» досліджуваним 

пропонувалося дати відповіді на «відкриті» й «закриті» питання, як, до 

прикладу, відкриті питання: «Що таке лідерська позиція?», «Чи можна 

вплинути на формування лідерської позиції? Якщо так, то якими методами?», 

«Якою є роль лідерської позиції в діяльності фахівців соціальних служб?» та 

ін.  

«Закриті питання» розкривали різні аспекти лідерської позиції та її 

значення в професійній діяльності фахівців соціальних служб. Відповідно 

досліджуваним пропонувалось оцінити ступінь власної згоди з 

пропонованими твердженнями. 

За результатами відповідей на питання даної методики на основі 

контент-аналізу змісту «відкритих» запитань і ступенем згоди досліджуваних 

із «закритими» питаннями визначалися рівні розуміння й усвідомлення 

лідерської позиції в діяльності фахівців соціальних служб: високий рівень 

констатувався в разі надання респондентами правильної й повної відповіді. Як 

наприклад: «Лідер повинен мати здатність брати керування на себе; бути 

гнучким в управлінні людьми; вміти створювати в групі консенсус, атмосферу 

співробітництва, відношення взаємної довірі, поваги, взаєморозуміння, 

прихильності до однієї ідеї; вміти турбуватися як про людей, так і про 

рішення завдання; бути стійким до стресу, енергійним і наполегливим.  

Отже, лідерська позиція є важливим фактором успішності як окремої 

особи, так і діяльності соціальної служби у цілому». При цьому враховувалися 

усвідомлення важливої ролі лідерської позиції та її формування, яке 

проявлялося, наприклад, у таких висловлюваннях: «лідерська позиція у 

професійній діяльності фахівців соціальних служб дозволяє ефективно 

реалізовувати професійні функції, надавати якісні послуги, особливо коли 

потрібно швидко організувати необхідні служби, щоб допомогти людині в 

екстреному випадку» «активізує внутрішні ресурси, самовдосконалення, 



89 

самоосвіту, проявляє відчуття задоволення від виконаних завдань, стійкість до 

стресу, енергійність і наполегливість тощо». 

Середній рівень визначався у випадку, коли відповіді були частково 

правильні або неповні, і досліджувані не повністю усвідомлювали сутність 

лідерської позиції та її формування, в недостатній мірі розуміли її роль у 

професійній діяльності фахівців. Зокрема: «лідер більш упевнений у собі, 

уважний до деталей, рішучий, може правильно організувати та чітко виконати 

завдання», «сформувати лідерську позицію можна, але для цього потрібен 

вдача, знання, ну і, звісно, харизма». 

Низький рівень обізнаності визначався за умови неправильної відповіді 

або її відсутності. Прикладом першого варіанту є: «лідерська позиція для 

фахівця соціальних служб принципово не потрібна», «лідером народжуються, 

розвинути лідерські якості неможливо» тощо. 

Здійснено статистичну оцінку надійності та валідності методики 

«Розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців 

соціальних служб» за «закритими» питаннями на вибірці фахівців соціальних 

служб кількістю 90 осіб. Зокрема, здійснено розрахунок коефіцієнта 

вибірковості (Corrected Item-Total Correlation) питань методики, який свідчить 

про їх відповідність психометричним вимогам (див. Додаток А.2). Сумарний 

коефіцієнт придатності α-Кронбаха дорівнює 0,916, а коефіцієнт кореляції при 

розщепленні навпіл (Guttman Split-half) дорівнює 0,775. При цьому показник 

α-Кронбаха для першої частини методики становить 0,789, для другої частини 

– 0,948. (див. Додаток А.2). 

За узагальненням результатів даних методик визначено рівні 

когнітивно-рефлексивного компоненту сформованості лідерської позиції: 

високий рівень передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять 

високі рівні, припускалася можливість середнього рівня за однією з методик, 

низький рівень передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять 

низькі рівні, при цьому припускалася можливість середнього рівня за однією з 
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методик, всі інші можливі поєднання рівнів за кожною з методик відесено до 

середнього. 

Афективно-оцінний компонент лідерської позиції виивчався за 

допомогою таких методик: Методика «Ставлення до знехтуваного 

співробітника, якому віддають найменшу перевагу» (Least Preferred Co-

worker, LPC, автор – А. Фідлер, в адаптації С. Каліщука), Методикою 

«Мотиви прояву лідерської позиції у професійній діяльності» (авторська 

модифікація методики О. Бондарчук, Л. Карамушки (2014) «Мотиви 

професійної діяльності»), а також методикою І. Юсупова (Ильин, 1992) 

«Діагностика рівня емпатії». 

Суть авторської модифікації полягала в уточненні переліку мотивів 

професійної діяльності фахівців соціальних служб в їх співвіднесенні з 

необхідністю прояву лідерської позиції. З цією метою досліджуваним 

пропонувалось проранжувати 18 мотивів прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності («Лідерська позиція для мене як фахівця соціальної 

служби означає…»), поставивши на перше місце найзначущий мотив, а на 

останнє, 18-е – найменш значущий. 

Здійснено статистичну оцінку надійності та валідності методики 

«Мотиви прояву лідерської позиції у професійній діяльності» на вибірці 

фахівців соціальних служб кількістю 90 осіб. Зокрема, здійснено розрахунок 

коефіцієнта вибірковості (Corrected Item-Total Correlation) питань методики, 

який свідчить про їх відповідність психометричним вимогам (Додаток А.3). 

Сумарний коефіцієнт придатності α-Кронбаха дорівнює 0,995, а коефіцієнт 

кореляції при розщепленні навпіл (Guttman Split-half) дорівнює 0,984. При 

цьому показник α-Кронбаха для першої частини методики становить 0,987, а 

для другої частини – 0,994. (див. Додаток А.3). 

У результаті вдалося виявити: тип емоційного ставлення до інших 

людей; мотиви прояву лідерської позиції у професійній діяльності фахівців 

соціальних служб, рівень їх емпатії тощо. 
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За узагальненням результатів даних методик визначено рівні 

афективно-оцінного компоненту лідерської позиції: високий рівень 

передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять високі рівні, 

припускалася можливість середнього рівня за однією з методик, низький 

рівень передбачав, що за даними методиками досліджувані виявлять низькі 

рівні, при цьому припускалася можливість середнього рівня за однією з 

методик, всі інші можливі поєднання рівнів за кожною з методик відесено до 

середнього. 

Під час дослідження регулятивно-поведінкового компоненту лідерської 

позиції з метою дослідження здатності фахівців соціальних служб діяти 

конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності використано 

авторську розробку, що передбачала аналіз проблемних ситуацій такої 

діяльності в контексті прояву лідерської позиції фахівця. Досліджуваним 

пропонувалося проаналізувати п’ять проблемних ситуацій з професійної 

діяльності соціальних служб, в яких фахівець мав проявити лідерську позицію 

у вирішенні складних життєвих ситуацій клієнтів соціальних служб, 

проаналізувати причини і можливі варіанти розвитку ситуацій, спрогнозувати 

як власну поведінку і подальші дії, так і всіх учасників проблемної ситуації. 

Як, наприклад: «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…» або ж 

«До вас, фахівця соціальної служби звернулася жінка з інвалідністю, яка 

проживає з неповнолітнім сином, задля можливості отримати соціальні 

послуги щодо оформлення субсидії. Клієнтка повідомила, що вона 

неодноразово зверталась за послугою, але їй постійно відмовляють, 

посилаючись на нестачу якихось довідок (кожний раз нової). Ваші дії…». 
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За якістю аналізу визначалися рівні здатності фахівців соціальних служб 

проявити лідерську позицію у розв’язанні проблемних ситуацій у професійній 

діяльності. Високий рівень констатувався у випадку успішного прояву 

лідерської позиції у вирішенні проблемної ситуації, осмислення фахівцем як 

власних дій, так і дій оточуючих, здатності прийняти рішення і діяти 

конструктивно в проблемній ситуації, вибрати найбільш оптимального 

варіанту надання соціальних послуг, за потреби – активно відстоювати свою 

професійну позицію.  

Середній рівень прояву лідерської позиції визначався за умови в цілому 

конструктивного розв’язання ситуації, але в окремих ситуаціях фахівець 

відчував певні утруднення щодо прояву лідерської позиції, відстоювання 

свого варіанту надання соціальних послуг, не завжди прагнув залучити інших 

людей до спільної роботи.  

Низький рівень здатності проявити лідерську позицію у розв’язанні 

проблемних ситуацій у професійній діяльності визначався в тому випадку, 

коли фахівці соціальних служб виявляли схильності до стереотипізації 

надання соціальних послуг без глибокого аналізу ситуації, не могли вирішити 

проблему або намагались розв’язати її формально, не враховуючи особливості 

складних життєвих ситуацій, в яких опинились отримувачі соціальних послуг, 

часто обмежуючись висловлюваннями: «Не знаю», «Важко відповісти», «Не 

компетентна», «Я працю всього лише 5 місяців», не вказуючи при цьому 

конкретних шляхів і способів надання соціальної послуги.  

Ступінь соціальної активності, прагнення до досягнень і утвердження в 

соціальній сфері вивчались за шкалою «Соціальна сміливість» методики 

Р. Кеттела «16-факторний особовий опитувальник» (16-FPQ-187-A) в 

адаптації Е. Ільїна (2009), а особливості комунікативної толерантності – за 

відповідною методикою В. Бойка (1998).  

За узагальненням результатів даних методик визначено рівні 

регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції фахівців 

соціальних служб: високий рівень передбачав, що за даними методиками 
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досліджувані виявлять високі рівні проявляти лідерську позицію, при цьому 

допускався середній рівень однієї з них низький, якщо рівні за кожною 

методикою були низькими, при цьому допускався середній рівень за однією з 

методики усі інші можливі комбінації рівнів за кожною з методик. 

На основі співставлення та узагальнення рівнів компонентів визначався 

загальний рівень сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

високий (5 балів), якщо за всіма компонентами у досліджуваних констатовано 

високий рівень; вищий середнього рівень (4 бали), якщо за високого рівня 

компонентів за одним-двома досліджувані характеризувалися середнім 

рівннм; нижчий середнього (2 бали) – у випадку низького рівня компонентів 

виявлений середній рівень за одним-двома компонентами, низький рівень – у 

разі низького рівня за всіма компонентами (1 бал), середній (3 бали)– всі інші 

поєднання показників компоненті сформованості лідерської позиції. 

Дослідження було здійснено на базі закладів вищої освіти різних 

регіонів України (Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького) та соціальних служб (Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації, Департаменту 

соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації). 

На констатувальному етапі емпіричного дослідження взяли участь 256 

фахівців соціальних служб з різних регіонів України, яких було розподілено за 

статтю: жінки (71,9%) та чоловіки (28,1%), віком: до 30 років (29,3%); 30-40 

років (35,5%); 40-50 років (20,7%); понад 50 років (14,5%); посадою: 

керівники (25,8%), працівники (74,2%), місцем проживання: село (43,8%), 

місто (56,2%).  

На формувальному етапі емпіричного дослідження 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. 
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Отримані дані піддавались статистичній обробці за критерієм χ2, G-

критерієм знаків, процедурою кореляційного, факторного та дисперсійного 

аналізів з наступною їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням.  

Математико-статистичне опрацювання даних та їх графічна 

презентація здійснювалося за допомогою комп’ютерної програми SPSS 

(Версія 23.0). 

 

 

2.2. Аналіз результатів дослідження компонентів лідерської позиції 

фахівця соціальної роботи 

 

Дослідження лідерської позиції фахівця соціальної роботи та її ціннісно-

смислового, когнітивно-рефлексивного, афективно-оцінного й регулятивно-

поведінкового компонентів здійснювалося відповідно до критеріїв і 

показників авторської моделі (див. табл. 2.1).  

Результати емпіричного дослідження дають підставу для висновку про 

недостатній рівень сформованості компонентів лідерської позиції у 

професійній діяльності для значної кількості фахівців соціальних служб. 

Так, за результатами дослідження ціннісно-смислового компоненту 

лідерської позиції фахівців можна констатувати амбівалентні цінності 

досліджуваних. Про це, зокрема, свідчать результати факторного аналізу за 

методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, за яким виокремлено 7 факторів, 

що охоплюють 76,3% сумарної дисперсії (табл. 2.2). 

Фактор 1 «Цінності самореалізації» (17,9% сумарної дисперсії) є 

двополюсним, на одному полюсі якого свобода, самостійність, незалежність у 

судженнях й вчинках (0,750), розваги (0,701), що протиставляються цікавій 

роботі (-0,771) й життєвій мудрості (-0,595).  

Фактор 2 «Добробут» (14,5% сумарної дисперсії) є однополюсним і 

містить матеріально забезпечене життя (0,875), яке в уявленнях досліджуваних 

поєднується із щасливим сімейним життям (0,718).   
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Таблиця 2.2 

Факторний аналіз ціннісних орієнтацій фахівців соціальних служб 

 

Цінності 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 

активне діяльнісне 

життя  
     -,899  

життєва мудрість  -,595       

здоров’я    -,821     

цікава робота -,771       

краса природи і 

мистецтва  
  ,727     

любов     -,750    

матеріально забезпечене 

життя 
 ,875      

наявність гарних і 

вірних друзів 
      ,881 

суспільне визнання     -,834   

пізнання    ,766    

продуктивне життя       -,643 

розвиток     ,519   

розваги ,701       

свобода ,750       

щасливе сімейне життя  ,718      

щастя інших    -,479    

творчість   ,829     

упевненість у собі     ,740   

 

Фактор 3 «Творчість» (11,9% сумарної дисперсії) є двополюсним, на 

одному полюсі якого творчість (0,829), краса природи і мистецтва (0,727), що 

протиставляються здоров’ю (-0,821).  

Фактор 4 «Пізнання» (11,2% сумарної дисперсії) є двополюсним, на 

одному полюсі якого пізнання, можливість розширення своєї освіти, світогляду, 

загальної культури, інтелектуального розвитку (0,766), що протиставляється 

любові (-0,750) й щастю інших (-0,479), тоді як остання цінність є, на наш 

погляд, визначальною для фахівців соціальних служб.  
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Фактор 5 «Упевненість у собі» (7,3% сумарної дисперсії) є двополюсним, 

на одному полюсі якого упевненість у собі, іншими словами – внутрішня 

гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів (0,740) й розвиток, робота 

над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення (0,519), а на іншому – 

суспільне визнання (-0,834). 

Фактор 6 «Емоційно-ненасичене життя» (6,9% сумарної дисперсії) є 

однополюсним і містить активне діяльнісне життя (-0,899), що з таким 

значенням факторної ваги інтерпретується як протилежне до повноти й 

емоційної насиченості життя.  

Фактор 7 «Наявність гарних і вірних друзів» (6,3% сумарної дисперсії) є 

довполюсним, на одному полюсі якого наявність гарних і вірних друзів (0,881), 

що протиставляються продуктивному життю, тобто максимальному 

використанню своїх можливостей, сил і здібностей (-0,643). 

Таким чином, йдеться про амбівалентне ціннісне ставлення 

досліджуваних до дійсності, при цьому питання викликає привабливість для 

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

бути пов’язане зі специфікою їх професійної діяльності, що часто 

супроводжується доволі сильними негативним переживаннями осіб, які 

потребують соціальної допомоги і, відповідно, бажанням уникнути надмірне 

залучення до таких переживань з боку частини фахівців соціальних служб. 

Цей висновок певною мірою узгоджується з даними, що були виявлені 

за методикою незавершених речень «Ціннісне ставлення до лідерської позиції 

фахівців соціальних служб» (табл. 2.3).  

Як випливає з даних табл. 2.3, переважна більшість фахівців соціальних 

служб виявляє амбівалентне ставлення до діяльності соціальної служби та 

системи надання соціальних послуг (80,9%), соціальних послуг та їх надання 

(72,7%), прояву лідерської позиції у наданні соціальних послуг (68,8%), 

розвитку психологічної готовності діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності (87,1%). 
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Таблиця 2.3 

Розподіл досліджуваних за ціннісним ставленням до надання 

соціальних послуг та прояву лідерської позиції у фахівців  

соціальних служб 

 

Ціннісне ставлення до: 

Модальність ставлення,  

кількість досліджуваних у % 

негативне амбівалентне невизначене 

діяльності соціальної служби та 

системи надання соціальних послуг 
12,1 80,9 7,0 

соціальних послуг та їх надання 25,0 72,7 2,3 

прояву лідерської позиції у наданні 

соціальних послуг 
15,2 68,8 16,0 

розвитку психологічної готовності 

діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності 

3,9 87,1 9,0 

 

Привертає увагу, що чверть фахівців (25%) виявляє негативне ставлення 

до соціальних послуг та їх надання, що гостро ставить питання про якість 

таких послуг. Крім того, встановлено недостатньо високий рівень 

осмисленості життя в цілому та її окремих показників (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Розподіл досліджуваних фахівців  

соціальних служб за смисложиттєвими орієнтаціями  

 

Показники 
Рівні, кількість досліджуваних у % 

низький середній високий 

цілі в житті 24,6 65,6 9,8 

процес життя 21,5 67,2 11,3 

результат життя 46,1 25,0 28,9 

локус контролю-Я 22,3 50,4 27,3 

локус контролю-життя 20,7 66,0 13,3 

осмисленість життя 30,1 58,6 11,3 
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Так, з даних табл. 2.4 видно, що високий рівень осмисленості життя 

властивий лише 11,1% досліджуваних фахівців, 58,6% – середній, а 30,1% – 

низький. Такі результати отримані за рахунок недостатньо виражених цілей в 

житті, високий рівень яких виявлено лише у 9,8% респондентів, що надає 

їхньому життю усвідомлення, спрямованості та тимчасової перспективи.  

Натомість середній і низький рівні даного показника виявлені у 65,6% і 

24,6% фахівців відповідно. Такі показники притаманні особами, які живуть 

сьогоднішнім або вчорашнім днем.  

Подібні результати виявлені й щодо показника «процес життя», високий 

рівень якого виявлений лише у 11,1% досліджуваних, що свідчить про 

недостатній інтерес та емоційну насиченість життя (у позитивному контексті) 

більшості фахівців соціальних служб. Такі результати підтверджують дані 

факторного аналізу ціннісних орієнтації (див табл. 2.2), зокрема, фактору 6, 

який демонструє привабливість емоційно ненасиченого емоційного життя для 

досліджуваних  

Невисокі бали встановлені й щодо результату життя, задоволеності 

самореалізацією, оцінки прожитого до даного моменту життя, відчуття того, 

наскільки продуктивним й осмисленим воно було. Високим рівнем за цим 

показником характеризуються лише 28,9% респондентів, натомість, як 46,1% 

– низьким. 

Високі показники локус контролю Я виявлені лише в чверті 

досліджуваних (27,8%), яким властиве уявлення про себе як про сильну 

особистість, натомість середній і низький рівні виявлені у 50,4% і 22,3% 

фахівців відповідно, які відрізняються невірою в себе і свою здатність 

контролювати події власного життя  

Невіра в себе зумовлює недостатні показники й локусу контролю – 

життя в значної частини досліджуваних, яким властивий фаталізм, 

переконання в тому, що життя людини непідвладне свідомому контролю й 

тому марно щось загадувати на майбутнє. Лише 13,3% мають високі бали за 
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даним показником і, відповідно, переконання, що людина здатна 

контролювати своє життя, вільно приймати рішення й втілювати їх у життя.  

За узагальненням даних методик виявлено рівні ціннісно-смислового 

компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб: високий (7,8%), 

середній (75,4%), низький (16,8%). Фактично лише кожному дванадцятому 

досліджуваному фахівцю соціальних служб властиве виражене ціннісне 

ставлення до соціальної служби та прояву лідерської позиції в ній.  

Переважна більшість респондентів (три чверті) характеризується 

середнім рівнем, а кожний шостий – низьким рівнем ціннісно-смислового 

компоненту лідерської позиції та її прояву у професійній діяльності.  

Отримані результати свідчать про доцільність його подальшого 

формування у респондентів. 

Недостатньо сформованим виявився й когнітивно-рефлексивний 

компонент лідерської позиції фахівців соціальних служб 

Так, недостатньою є обізнаність щодо сутності лідерської позиції та її 

ролі в діяльності фахівців соціальних служб (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Розподіл досліджуваних за обізнаністю щодо сутності лідерської 

позиції та її ролі в діяльності фахівців соціальних служб  

 

Рівні обізнаності досліджуваних щодо сутності 

лідерської позиції та її ролі в діяльності фахівців 

соціальних служб 

Кількість 

досліджуваних у % 

низький 26,9 

середній 63,5 

високий 9,6 

 

З табл. 2.7 можна дійти висновку, що лише кожний десятий 

досліджуваний (9,6%) характеризується високим рівнем обізнаності щодо 

сутності лідерської позиції та її ролі в діяльності фахівців соціальних служб, 

переважна більшість (63,5%) має середній рівень обізнаності, фрагментарні, 
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неповні знання з даного питання, а кожний четвертий фахівець (26,9%) – 

низький. При цьому змістовий аналіз відповідей респондентів свідчить про те, 

що, з одного боку, в них доволі чіткі уявлення про лідерську позицію фахівця 

загалом (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Розподіл досліджуваних за розумінням сутності лідерської позиції  

 

Лідерська позиція означає для мене 
Кількість 

досліджуваних у % 

Здатність приймати на себе зобов’язання, брати 

відповідальність за прийняті рішення, направляти 

енергію й таланти на виконання завдань 

25,0 

Мати авторитет, харизму, управлінський статус, стійке 

визнання групи, повагу й підтримку 
21,2 

Можливість згуртовувати та організовувати людей на 

виконання певної справи, досягнення мети, так, щоби 

вони досягали результатів, знаходити вихід із 

конфліктних ситуацій, професійно вести за собою 

команду в правильному напрямку, який не нашкодить їм 

самим 

15,4 

Бути еталоном у роботі та у суспільних комунікаціях, 

проявляти порядність, оптимізм, ентузіазм, віру в себе, 

рішучість, сміливість, цілеспрямованість, вміння 

слухати й приймати рішення, відстоювати свою думку 

15,4 

Демонструвати працьовитість, активність, професійне 

виконання поставлених задач, прагнення зробити більше 

своїх можливостей 

11,5 

Бути успішним, мати можливість самовираження й 

самореалізації кар’єрне зростання 
7,7 

Бути обізнаним в різних сферах життя, здатним до 

швидкого навчання й продукування нових ідей 
3,8 

 

Так, кожний четвертий досліджуваний (25,0%) пов’язує лідерську 

позицію із здатністю брати на себе зобов’язання, відповідальність за прийняті 

рішення, направляти енергію й таланти на виконання завдань; наявністю 
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авторитету, харизми, управлінського статусу, стійкого визнання групи, поваги 

й підтримки (21,1%).  

15,4% фахівців указують на можливість згуртовувати та організовувати 

людей на виконання певної справи, досягнення мети, так, щоби вони досягали 

результатів, знаходити вихід із конфліктних ситуацій, професійно вести за 

собою команду в правильному напрямку, який не нашкодить їм самим.  

Така ж кількість респондентів відзначає важливість для особи з 

лідерською позицією бути еталоном у роботі та у суспільних комунікаціях, 

проявляти порядність, оптимізм, ентузіазм, віру в себе, рішучість, сміливість, 

цілеспрямованість, вміння слухати й приймати рішення, відстоювати свою 

думку.  

Крім того, досліджувані фахівці соціальних служб указують на здатність 

демонструвати працьовитість, активність, професійне виконання поставлених 

задач,  прагнення зробити більше своїх можливостей (11,5%), бути успішним, 

мати можливість самовираження й самореалізації кар’єрне зростання (7,7%), 

бути обізнаним в різних сферах життя, здатним до швидкого навчання й 

продукування нових ідей (3,8%) тощо. 

Водночас, коли йдеться про співвіднесення загальних знань про 

лідерську позицію та її формування у контексті діяльності фахівця соціальної 

служби, досліджувані демонструють дещо інші результати (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Розподіл досліджуваних за розумінням сутності й ролі лідерської 

позиції у діяльності фахівця соціальних служб 

 

Лідерська позиція означає для мене 
Кількість 

досліджуваних у % 

Упевненість у собі, уважність до деталей, рішучість, 

здатність правильно організувати та чітко виконати 

завдання, подолати всі труднощі 

6,3 

дозволяє ефективно реалізовувати професійні функції, 

надавати якісні послуги, особливо, коли потрібно швидко 

допомогти людині в екстреному випадку 

20,7 
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Продовження табл. 2.9 
 

активізує внутрішні ресурси, самовдосконалення, 

самоосвіту, відчуття задоволення, стійкість до стресу, 

енергійність і наполегливість 

7,0 

забезпечує вміння організувати команду для роботи на 

результатна основі взаємної довірі, поваги, 

взаєморозуміння, прихильності до однієї ідеї 

7,8 

Принципову роль не відіграє, оскільки це виконавці 

доручень, властиві певною мірою для керівників 
8,2 

утруднюються з відповіддю 50,0 

 

З даних, наведених у табл. 2.9, випливає, що практично половина 

досліджуваних (50,0%) не ідентифікує себе як лідера в контексті надання 

соціальної допомоги, або взагалі не розуміє сутність і роль лідерської позиції 

у діяльності фахівця соціальних служб, або вважає, що така роль не є 

принциповою (8,2%).  

Лише близько третини досліджуваних проявили розуміння сутності й 

ролі лідерської позиції у діяльності фахівця соціальних служб, відзначаючи, 

що вона: дозволяє ефективно реалізовувати професійні функції, надавати 

якісні послуги, особливо коли потрібно швидко організувати необхідні 

служби, щоб допомогти людині в екстреному випадку (20,7%); забезпечує 

вміння організувати команду для роботи на результат на основі взаємної 

довіри, поваги, взаєморозуміння, прихильності до однієї ідеї (7,8%), активізує 

внутрішні ресурси, прагнення до самовдосконалення, самоосвіти, відчуття 

задоволення, стійкість до стресу, енергійність і наполегливість (7,0%); 

забезпечує впевненість у собі, уважність до деталей, рішучість, здатність 

правильно організувати та чітко виконати завдання, подолати всі труднощі 

(6,3% досліджуваних). 

Подібні результати виявлено й щодо усвідомлення фахівцями 

соціальних служб можливості та шляхів формування власної лідерської 

позиції (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Розподіл досліджуваних за усвідомленням можливості та шляхів 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб 

 

Сформувати лідерську позицію можливо: 
Кількість 

досліджуваних у % 

через самомотивацію, постійний саморозвиток та 

вдосконалення, роботу над собою 
19,5 

завдяки навчанню, опануванню профільних освітніх 

програм, тренінгам 
12,1 

за наявності певного потенціалу та умов для його 

реалізації 
11,7 

можна, але для цього потрібен хист, знання, ну і, 

звісно, харизма 
6,6 

ні, лідером народжуються 27,3 

утруднюються з відповіддю 22,7 

 

З табл. 2.10 видно, що половина респондентів або взагалі утруднюються 

з відповіддю (22,7%), або вважають, що лідерські якості розвинути не можна, 

вони є вродженими (27,3%). П’ята частина опитаних фахівців соціальних 

служб велике значення віддають зовнішнім по відношенню суб’єктної 

активності факторам: «за наявності певного потенціалу та умов для його 

реалізації» (11,7%) або ж: «можна, але для цього потрібен хист, знання, ну і, 

звісно, харизма» (6,6%). Лише менше третини досліджуваних вказує на 

можливість формування лідерської позиції через самомотивацію, постійний 

саморозвиток та вдосконалення, роботу над собою (19,5%) та завдяки 

навчанню, опануванню профільних освітніх програм, тренінгам (12,1%). 

Такі дані можна, на наш погляд, певною мірою пояснити недостатнім 

розвитком рефлексивності для значної кількості респондентів (табл. 2.11).  

З даних, наведених у табл. 2.11, видно, що лише незначна кількість 

(5,8%) характеризується високим рівнем рефлексивності, здатна глибоко 

осмислити особливості реалізації свої професійних функцій загалом та в 

контексті прояву дії лідерської позиції зокрема.   
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Таблиця 2.11 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за рівнями 

рефлексивності 

Рівні рефлексивності  

фахівців соціальних служб 

Кількість 

досліджуваних у % 

низький 38,5 

середній 55,8 

високий 5,8 

 

Трохи більше половини респондентів (55,8%) характеризуються 

середнім рівнем рефлексивності, а понад третина (38,5%) – низьким. Такі 

фахівці відчувають значні утруднення в осмисленні й розумінні колізій у 

наданні соціальних послуг і, як наслідок, схильні діяти стереотипно, за 

типовими алгоритмами, що й підтвердилося при дослідженні рівнів їх 

регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції.  

Викликають тривогу дані щодо ступеня згоди респондентів з окремими 

судженнями, які характеризують певні прояви лідерської позиції фахівців 

соціальних служб (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за оцінкою 

значення лідерської позиції у професійній діяльності 

 

Лідерська позиція фахівця соціальної служби 

забезпечує … 

не 

згоден 

важко 

сказати 
згоден 

здатність впливати на поведінку окремих осіб і груп 

працівників з метою зосередження їх зусиль на 

досягненні цілей організації 

2,3 19,9 77,8 

використання непримусового впливу для спрямування 

та мотивування й координації діяльності членів групи 

задля досягнення мети 

16,8 34,8 48,4 

мистецтво мобілізувати інших учасників до 

дотримання загальних для всієї групи цінностей 
5,5 18,4 76,1 
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Продовження табл. 2.12 
 

свідомий вибір особистості щодо власного місця і ролі 

в житті, обумовлений внутрішніми мотивами 
18,0 18,0 64,0 

стійке ставлення особистості до навколишнього світу, 

що спрямовує її поведінку, діяльність й визначає 

вектор, характер, зміст її активності  

10,9 45,7 43,4 

переживання позитивного ставлення до лідерської 

позиції, відчуття задоволеності життям та собою 
18,4 36,3 45,3 

формування цінностей, смислів, мотивації до прояву 

лідерської позиції 
6,6 11,7 81,7 

осмисленість життєвої перспективи 5,5 18,4 76,1 

удосконалення і розвиток особистісно-професійних та 

лідерських якостей, відповідальність 
5,9 26,1 68,0 

підвищення лідерської компетентності, актуалізація 

особистісного потенціалу лідера 
8,2 29,3 62,5 

формування позитивного ставлення до інших людей, 

активно-позитивного типу емоційного ставлення  
11,3 30,9 57,8 

використання й генерування інноваційних технологій, 

ініціювання та управління змінами у соціальній сфері  
9,8 29,3 60,9 

підвищення якості та ефективності надання 

соціальних послуг клієнтам 
3,9 33,6 62,5 

гуманне ставлення до клієнта, альтруїзм 16,0 35,9 48,1 

здатність діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності 
9,0 30,9 60,1 

 

Так, з табл. 2.12 випливає, що лише частина досліджуваних фахівців 

визнають важливе значення лідерської позиції у професійній діяльності. 

Особливо недооціненими виявилися такі її прояви, що приймають менше 

половини досліджуваних, як: використання непримусового впливу для 

спрямування та мотивування й координації діяльності членів групи задля 

досягнення мети (48,4%), гуманне ставлення до клієнта, альтруїзм (48,1%), 

забезпечення стійкого ставлення особистості до навколишнього світу, що 

спрямовує її поведінку, діяльність й визначає вектор, характер, зміст її 

активності (43,4% досліджуваних) тощо. 
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Усе це позначилося й на самооцінці респондентами власної лідерської 

позиції як фахівців соціальної служби та задоволеністю нею (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Розподіл досліджуваних за самооцінкою задоволеності власною 

лідерською позицією як фахівця соціальної служби 

 

Рівні самооцінки власної лідерської позиції як 

фахівця соціальної служби 

Кількість 

досліджуваних у % 

низький 19,9 

середній 63,7 

високий 16,4 

 

Як видно з табл. 2.13, лише 16,4% респондентів виявляють високий 

рівень задоволеності власною лідерською позицією як фахівця соціальної 

служби, переважна більшість (63,7%) характеризується середнім, а кожний 

п’ятий (19,9%) – низьким рівень задоволеності. 

За узагальненням результатів зазначених методик установлено рівні 

когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської позиції фахівців соціальної 

служби: високий (14,1%), середній (61,7%), низький (24,2%). Такі результати, 

як і у випадку ціннісно-смислового компоненту, підтверджують висновок про 

доцільність формування й когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської 

позиції фахівців соціальних служб, що сприятиме зростанню обізнаності щодо 

сутності лідерської позиції, розуміння її ролі у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб, здатності до самоаналізу власних дій і вчинків. 

Несприятливі тенденції встановлено також щодо афективно-оцінного 

компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

Так, за методикою «Ставлення до знехтуваного співробітника, якому 

віддають найменшу перевагу» (Least Preferred Co-worker, LPC, автор – 

А. Фідлер, в адаптації С. Каліщука) визначено типи емоційного ставлення 

фахівців соціальних служб до інших людей, яких можна розглядати як 

потенційних клієнтів у контексті надання соціальної допомоги (табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальної служби за типом 

емоційного ставлення фахівців соціальних служб до інших людей  

 

Тип емоційного ставлення Кількість досліджуваних, у % 

приховано-негативний 32,8 

нейтрально-байдужий 4,7 

функціонально-діловий 30,9 

ситуативно-суб’єктивний 27,7 

активно-позитивний 3,9 

 

З даних табл. 2.14 випливає, що активно-позитивний тип емоційного 

ставлення властивий усього 3,9 % досліджуваних фахівців соціальних служб, 

які схильні виявляти доброзичливе ставлення до інших людей, прагнення 

помічати їх позитивні якості, створювати атмосферу доброзичливості й 

взаємоповаги у спілкуванні з потенційними клієнтами з надання соціальних 

послуг. Це викликає тривогу, адже саме такий тип емоційного ставлення є, 

безперечно професійно важливою якістю фахівців соціономічних професій. 

Близько чверті досліджуваних (27,7%) характеризуються ситуативно-

суб’єктивним типом емоційного ставлення до інших людей, диференціюють 

своє ставлення до них залежно від власного емоційного стану та його 

коливань під впливом зовнішніх чинників.  

Третині досліджуваних (30,9%) властивий функціонально-діловий тип 

емоційного ставлення до людей залежно від їхньої «корисності» із зростанням 

якої для фахівця зростають його позитивні емоції та їх вияв по відношенню до 

«необхідної» людини.  

Нейтрально-байдужий тип емоційного ставлення щодо інших людей 

констатовано у незначної кількості фахівців соціальних служб (4,7%), які при 

спілкування яких з оточуючими людьми є ввічливим і, водночас, поверховим і 

відчуженим на емоційному рівні через відсутність інтересу до інших людей. 
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Практично третина досліджуваних (32,8%) виявляють приховано-

негативний тип емоційного ставлення до людей, що проявляється в їх 

прагненні помічати та підкреслювати насамперед негативні аспекти в інших 

людей, доволі експресивно на них реагувати, часто породжуючи агресивність 

та недоброзичливість. 

Отже, тип емоційного ставлення до інших людей є однією з проблемних 

зон професійної діяльності фахівців соціальних служб, що потребує 

спеціальної уваги й розвитку. Такі висновки підтверджуються й результатами 

дослідження емпатії фахівців соціальних служб (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальної служби  

за рівнями емпатії 

 

Рівні емпатії 
Кількість  

досліджуваних у % 

низький 34,0 

середній 46,9 

високий 19,1 

 

З табл. 2.15 видно, що високий рівень емпатії як схильності до емоційної 

чуйності на переживання інших людей, що відіграє важливу роль у бажанні 

наданні якісної допомоги іншій людині, властивий лише 19,1%. 

Важливим показником афективно-оцінного компоненту стало 

оцінювання фахівцями соціальних служб значущості прояву лідерської 

позиції у професійної діяльності за методикою «Мотиви прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності» (авторська модифікація методики 

О. Бондарчук, Л. Карамушки «Мотиви професійної діяльності»), результати 

якої піддавалися кластерному аналізу (табл. 2.18).  

З табл. 2.18 видно, що до першого кластеру (55,9%) увійшли 

досліджувані з найменшими показниками всіх груп мотивів, що свідчать про 
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низьку значущість мотивів прояву лідерської позиції у професійній діяльності 

для таких фахівців соціальних служб.  

Таблиця 2.18 

Групи мотивів прояву лідерської позиції у професійній діяльності 

для фахівців соціальних служб (за результатами  

кластерного аналізу) 

 

Групи мотивів прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності 

Кластер 

1 2 3 

Широкі соціальні мотиви  10,6 17,0 14,7 

Власне професійні мотиви 10,6 16,7 14,7 

Престижні мотиви  10,5 16,9 14,7 

Мотиви особистісного та професійного 

самовдосконалення 
10,5 16,9 14,7 

Прагматичні мотиви 10,3 16,8 14,7 

 

До другого кластеру (21,1%) віднесено респондентів з високими, а до 

третього (23,0%) – із середніми показниками всіх груп мотивів. Відповідно 

визначено розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за оцінюванням 

значущості прояву лідерської позиції у професійній діяльності (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за оцінюванням 

значущості прояву лідерської позиції у професійній діяльності 

 

Рівні значущості прояву  

лідерської позиції 

Кількість 

досліджуваних у % 

низький 55,9 

середній 23,0 

високий 21,1 

 

Як випливає з даних, наведених у табл. 2.19, переважна більшість 

досліджуваних значно недооцінюють значення лідерської позиції для фахівців 
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соціальних служб і лише кожний п’ятий з них високо оцінює зазначений 

феномен. 

За узагальненням результатів даних методик установлено рівні 

афективно-оцінного компоненту лідерської позиції фахівців соціальної 

служби: високий (4,3%), середній (44,1%), низький (51,6%). Такі результати 

також, як і для інших компонентів, свідчать про доцільність формування 

афективно-оцінного компоненту лідерської позиції фахівців соціальних 

служб. 

Подібні висновки можна зробити й щодо показників регулятивно-

поведінкового компоненту. Так, за аналізом розв’язання досліджуваними 

фахівцями проблемних ситуацій професійної діяльності констатовано 

недостатню здатність конструктивно діяти для значної кількості респондентів 

(табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями здатності діяти 

конструктивно у проблемних ситуаціях професійної діяльності 

 

Рівні здатності конструктивно діяти у 

проблемних ситуаціях професійної діяльності 

Кількість досліджуваних, 

у % 

Низький 31,2 

Середній 54,7 

Високий 14,1 

 

Як випливає з табл. 2.20, лише 14,1% досліджуваних фахівців 

соціальних служб здатні проявити лідерську позицію у проблемних ситуаціях 

професійної діяльності, прийняти та відстояти своє рішення, згуртувати 

оточуючих для розв’язання життєвих труднощів клієнтів в оптимальний 

спосіб. Переважна більшість досліджуваних або утруднюються у проявах 

лідерської позиції в окремих ситуаціях (54,7%) або взагалі підходять до 

необхідності надати соціальну допомогу клієнтам формально, за 
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стереотипними алгоритмами, які далеко не завжди є оптимальними у даному 

контексті (31,2%). 

Подібні тенденції виявлено й за результатами дослідженнях соціальної 

сміливості фахівців (табл. 2.21).  

Таблиця 2.21 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями  

соціальної сміливості 

 

Рівні соціальної сміливості Кількість досліджуваних, у % 

Низький 31,7 

Середній 48,0 

Високий 14,1 

 

З даних, наведених у табл. 2.21, можна дійти висновку про недостатній 

рівень прояву соціальної сміливості для переважної кількості досліджуваних 

фахівців соціальної служби, які або далеко не завжди прагнуть досягнень та 

утвердження в соціальній сфері (48,0%) або взагалі практично не виявляють 

такого бажання (31,7%). 

Крім того, виявлений недостатній рівень комунікативної толерантності в 

доволі великої кількості досліджуваних фахівців (табл. 2.22). 

Таблиця 2.22. 

Розподіл досліджуваних за рівнями комунікативної толерантності 

 

Ознаки комунікативної 

толерантності 

Рівні прояву,  

кількість досліджуваних у % 

Інтолерантний Середній Толерантний 

уміння розуміти та приймати 

індивідуальність іншого 
30,5 32,0 37,5 

тенденції оцінювати інших, 

орієнтуючись на себе в якості 

еталону 

28,9 18,8 52,3 

категоричність або консерватизм 

в оцінках людей 
36,3 21,5 42,2 

схильність підганяти партнерів 

під себе 
30,1 28,1 41,8 
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Продовження табл. 2.22 

нетерпимість до стану фізичного 

або психічного дискомфорту у 

партнера 

37,5 21,1 41,4 

уміння приховувати неприємні 

почуття при зустрічі з 

некомунікабельними якостями 

партнерів 

37,9 21,1 41,0 

схильність перевиховувати 

партнера 
34,8 26,5 38,7 

уміння вибачати іншому його 

помилки 
34,8 30,4 34,8 

адаптивні здібності у взаємодії з 

людьми 
30,9 40,2 28,9 

комунікативна толерантність у 

цілому 
30,9 33,2 35,9 

 

Лише третину респондентів (35,9%) можна охарактеризувати як 

комунікативно толерантних, інші фахівці соціальних служб проявляють 

середній рівень комунікативної толерантності (33,2%) або взагалі є 

інтолерантними (30,9%).  

Особливо потерпають такі показники як «уміння вибачати іншому його 

помилки» та «адаптивні здібності у взаємодії з людьми», толерантний рівень 

яких виявлено лише у 34,8% і 28,9% досліджуваних відповідно. 

Також привертає увагу показник «нетерпимість до стану фізичного або 

психічного дискомфорту у партнера», високі значення якого виявлені  у 

мерше ніж половина досліджуваних (41,4%).  

Натомість майже така кількість респондентів (37,5%) за даним показником 

перебуває на інтолерантному рівні. 

Подібні тенденції виявлено й щодо принципово важливого для 

соціального працівника показника «уміння розуміти та приймати 

індивідуальність іншого» та «уміння приховувати неприємні почуття при 

зустрічі з некомунікабельними якостями партнерів»: лише дещо більше 

третини досліджуваних (37,5% і 41,0% відповідно) характеризуються 
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толерантним рівнем і, разом з тим – майже кожен третій (30,5% і 37,9% 

відповідно) – інтолерантним. 

Такі факти викликають тривогу як неприпустимі для фахівців соціальної 

сфери, які покликані надавати соціальну допомогу людині у скрутних 

ситуаціях її життя, що в цей момент напевно перебуває в стані якщо не 

фізичного, то психічного дискомфорту й потребує розуміння, прийняття й 

підтримки.  

За узагальненням показників виявлено рівні сформованості 

регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції фахівців 

соціальних служб: високий (7,4%), середній (76,6%), низький (16,0%). 

Порівняльний аналіз рівнів сформованості компонентів лідерської 

позиції фахівців соціальних служб свідчить про їх нерівномірний розвиток 

(табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за рівнями 

сформованості компонентів лідерської позиції 

 

Компоненти лідерської 

позиції 

Рівні, кількість досліджуваних у% 

низький середній високий 

ціннісно-смисловий 16,8 75,4 7,8 

когінтивно-рефлексивний 24,2 61,7 14,1 

афективно-оцінний 51,6 44,1 4,3 

регулятивно-поведінковий 16,0 76,6 7,4 

 

Як випливає з табл. 2.23, найбільш страждає афективно-оцінний 

компонент лідерської позиції, який потребує особливої уваги в процесі його 

формування, оскільки понад половими досліджуваних характеризуються його 

низьким рівнем і лише 4,3% – високим. За іншими компонентами переважна 

більшість респондентів характеризується середнім рівнем їх сформованості. 

При цьому дещо більш ресурсним в цьому контексті виявився когнітивно-

рефлексивний компонент, високий рівень якого виявлено у 14,1% 
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досліджуваних фахівців, в той час, як за іншими компонентами лідерської 

позиції таких фахівців значно менше.  

Водночас, усі компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб 

виявилися недостатньо сформованими, що зумовлює доцільність їх 

формування в спеціально організованому психологічному навчанні. 

 

 

2.3. Соціально-демографічні та організаційно-професійні 

особливості сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

 

На наступному підетапі констатувального етапу емпіричного 

дослідження виявлено особливості лідерської позиції фахівців соціальних 

служб у цілому, рівні сформованості якої визначалися відповідно до рівнів 

сформованості всіх її компонентів (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб  

за рівнями лідерської позиції  

 

Рівні лідерської позиції Кількість досліджуваних, у % 

низький 5,5 

нижчий середнього 24,6 

середній 58,6 

вищий середнього 11,3 

високий 0,0 

 

Як видно з табл. 2.24, високий рівень сформованості лідерської позиції 

не виявлений в жодного з досліджуваних фахівців і лише 11,4% з них 

властивий вищий середнього рівень.  

Переважна ж більшість фахівців соціальних служб характеризується 

недостатнім рівнем такої готовності: середнім (58,6%), нижчим середнього 

(24,6%) і низьким (5,5%). Це свідчить про те, що значна кількість фахівців не 
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розуміють роль лідерської позиції у процесі наданні соціальних послуг і тим 

більше не здатні проявити таку позицію в практиці професійної діяльності.  

При цьому за результатами дисперсійного аналізу виявлено соціально-

демографічні та організаційно-професійні особливості лідерської позиції 

фахівців соціальних служб. 

Так, установлено відмінності у сформованості лідерської позиції 

фахівців соціальних служб залежно від їхньої статі й віку (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Особливості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

залежно від їх статі й віку. 

 

Примітно, що в представників соціальних служб чоловічої статі в 

цілому така позиція сформована менше, ніж у фахівців жіночої статі (р < 

0,01), при цьому у фахівців старшого віку така розбіжність є більш 

вираженою. 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 (О. Бондарчук (2018, 2021), 



116 

Т. Титаренко (1999) та ін.), якою для чоловіків в силу усталеної суспільної 

думки вважається сфера надання соціальних послуг. 

Детальний аналіз показав, що гендерно-вікові відмінності виявляються 

насамперед за рахунок різної сформованості компонентів лідерської позиції та 

їх окремих показників. 

Зокрема, встановлено, що жінки, особливо старші за віком, більш 

орієнтовані на сферу соціальних послуг і їх надання (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Особливості ціннісного ставлення фахівців соціальних 

служб до надання соціальних послуг залежно від їх статі й віку. 

 

З рис. 2.2. випливає, що жінки-фахівці соціальних служб виявляють 

більш виражене ціннісне ставлення до соціальних послуг та їх надання ніж 

фахівці чоловічої статі (р < 0,01).  

Подібні тенденції встановлено й щодо більш вираженого ціннісного 

ставлення жінок-фахівців, особливо старших за віком, до соціальних послуг 

як таких і прояву лідерської позиції у сфері соціальної служби порівняно із 

фахівцями-чоловіками (р < 0,01, Додаток В.2). 
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Такі факти, на наш погляд, підкріплюють припущення про гендерний 

характер виявлених відмінностей, що пов’язано з усталеними поглядами на 

соціальну сферу як традиційну насамперед для жінок.  

Відрізняються досліджувані різної статі й за розумінням ролі лідерської 

позиції у діяльності фахівців соціальних служб (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Особливості розуміння ролі лідерської позиції у діяльності 

фахівців соціальних служб залежно від їх статі й віку. 

 

Як видно з рис. 2.3, жінок незалежно від їх віку можна охарактеризувати 

як таких, що мають вищий рівень розуміння ролі лідерської позиції у 

діяльності фахівців соціальних служб Хоча з віком така тенденція 

проявляється дещо більш чітко. Разом з тим фахівці соціальних служб 

чоловічої статі виявили нижчий рівень розуміння ролі лідерської позиції у 

професійній діяльності (р < 0,01). 

Краще жінки усвідомлюють й можливості та шляхи формування 

лідерської позиції у діяльності фахівців соціальних служб (рис. 2.4). 
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Хоча, як випливає з рис. 2.4, на відміну від попередніх показників, зі 

збільшенням віку жінок таке розуміння є дещо меншим (р < 0,05).  

Отже, старші за віком соціальні фахівці вбачають менше можливостей 

та шляхів формування лідерської позиції.  

 

Рис. 2.4. Особливості усвідомлення можливостей і шляхів 

формування лідерської позиції у діяльності фахівців соціальних служб 

залежно від їх статі й віку. 

 

Яскраво відмінності між фахівцями соціальних служб залежно від їх 

статі й віку виявляються стосовно їх здатності конструктивно діяти у 

проблемних ситуаціях професійної діяльності (рис. 2.5).  

Так, зокрема встановлено, що у досліджуваних, старших за віком, така 

здатність є вищою, особливо у жінок (p < 0,01). Разом з тим у фахівців 

соціальних служб чоловічої статі з віком така здатність є нижчою, хоча у 

досліджуваних віком понад 50 років її показники також зростають порівняно з 

фахівцями вікових груп 30-40 і 40-5-0 років (p < 0,01).  
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Натомість фахівці чоловічої статі виявляють вищі ніж фахівці 

соціальних служб жіночої статті показники осмисленості життя, насамперед, 

за рахунок вищих показників «цілі в житті» та «результат життя» (p < 0,01). 

 

 

Рис. 2.5. Особливості здатності фахівців соціальних служб 

конструктивно діяти залежно від їх статі й віку. 

 

Примітно, що в поєднанні з нижчими показниками за іншими шкалами – 

локус контролю – Я і локус контролю – життя такі результати можуть за 

трактовкою авторів методики можуть характеризувати не тільки 

цілеспрямовану людину, а й прожектера, плани якого не мають реальної 

опори в сьогоденні і не підкріплюються особистою відповідальністю за їх 

реалізацію або ж людину, яка доживає своє життя, у якої все в минулому, але 

минуле здатне надавати сенсу залишку життя (Леонтьєв Д., 2005). 

Крім того, констатовано більш високі показники емпатії чоловіків – 

фахівців соціальних служб порівняно з жінками (рис. 2.6).  

Можна припустити, що чоловіки більш здатні співпереживати людям, 

розуміти досвід інших людей, уявляючи себе в «чужій» ситуації. Але дане 

припущення потребує перевірки в спеціальному дослідженні.  
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Рис. 2.6. Особливості емпатії фахівців соціальних служб залежно від 

їх статі й віку 

 

Серед соціально-демографічних характеристик фахівців соціальних 

служб вивчалися також особливості сформованості лідерської позиції 

досліджуваних залежно від місця їх проживання (рис. 2.7).  

 

 

Рис. 2.7. Особливості сформованості лідерської позиції особистості 

фахівців соціальних служб залежно від місця їх проживання 
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З рис. 2.7 можна зробити висновок, що фахівці соціальних служб, які 

мешкають у місті характеризуються більш сформованою лідерською позицією 

ніж ті респонденти, які проживають у сільській місцевості (p < 0,01).  

Такі відмінності виявляються насамперед за рахунок статистично 

значущих відмінностей у сформованості афективно-оцінного та регулятивно-

поведінкового компонентів лідерської позиції. 

Зокрема, фахівці-міста не відрізняються від мешканців села за типом 

емоційного ставлення до інших людей (табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 

Розподіл досліджуваних фахівців соціальних служб за типом 

емоційного ставлення до інших людей залежно від місця проживання 

 

Місце 

проживання 

Тип емоційного ставлення до інших людей 

приховано-

негативний 

нейтрально-

байдужий 

функціональ

но-діловий 

ситуативно-

суб’єктивний 

активно-

позитивний 

село 62,5 0,0 19,6 12,5 5,4 

місто 9,7 8,3 39,6 39,6 2,8 

 

Як видно з табл. 2.25, фахівці, які мешкають у сільській місцевості, 

схильні ставиться більшою мірою приховано-негативно до інших людей, 

натомість як серед містян таких фахівців значно менше (9,7%) (відмінності 

статистично значущі за критерієм ꭓ
2
, p < 0,01).  

При цьому за результатами дисперсійного аналізу встановлено 

статистично значущі відмінності у проявах соціальної сміливості 

досліджуваних (рис. 2.8).  

З рис. 2.8 можна дійти висновку, що фахівці соціальних служб – містяни 

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

особливо чоловіки (p < 0,01). Вони більш готові до соціальних контактів, 

виявляють ініціативу в постановці нових цілей й визначення завдань, що 

потребують таких контактів тощо. 
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Рис. 2.8. Особливості соціальної сміливості фахівців соціальних 

служб залежно від місця їх проживання  

 

Щодо організаційно-професійних особливостей спеціальну увагу було 

приділено вивченню сформованості лідерської позиції особистості фахівців 

соціальних служб залежно від їх посади – керівника чи звичайного 

працівника. Адже посаду респондентів можна певним чином вважати як таку, 

що характеризує зовнішню лідерську позицію фахівців (рис. 2.9).  

Як видно з рис. 2.9, у керівників сформованість лідерської позиції є 

вищою ніж у звичайних фахівців соціальних служб (p < 0,05).  

Такий результат, на наш погляд, певним чином підтверджує наші 

висновки про співвідношення внутрішньої і зовнішньої лідерської позиції, 

зроблені під час теоретичного аналізу дисертаційного матеріалу 

(див. рис. 1.2). 

Такі відмінності виявлені за показниками кожного із компонентів 

лідерської позиції. 
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Рис. 2.9. Особливості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

залежно від їх посади  

 

У межах ціннісно-смислового компоненту встановлено, що керівники і 

працівники відрізняються за ціннісним ставленням до прояву лідерської 

позиції у наданні соціальних послуг (рис. 2.10).  

 

 

Рис. 2.10. Особливості ціннісного ставлення фахівців соціальних 

служб до прояву лідерської позиції у наданні соціальних послуг залежно 

від їх посади  
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З рис. 2.10 можна дійти висновку що в керівників ціннісне ставлення до 

прояву лідерської позиції у наданні соціальних послуг більш сформоване ніж 

у працівників, особливо чітко така відмінність проявляється у фахівців 

чоловічої статі (p < 0,01). 

У межах когнітивно-рефлексивного компоненту виявлено відмінності у 

проявах рефлексивності досліджуваних фахівців залежно від їх посади 

(рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Особливості рефлексивності фахівців соціальних служб до 

залежно від їх посади  

 

Як видно з рис. 2.11, керівники більш схильні до рефлексивності ніж 

звичайні працівники (p < 0,01). 

За регулятивно-поведінковим компонентом установлені статистично 

значущі відмінності у проявах здатності фахівців соціальних служб 

конструктивно діяти залежно від їх посади (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Особливості здатності фахівців соціальних служб 

конструктивно діяти залежно від їх посади. 

 

Як видно з рис. 2.12, фахівці, які займають керівні посади, незалежно від 

статі схильні більш конструктивно діяти у проблемних ситуаціях професійної 

діяльності ніж звичайні працівники соціальних служб (p < 0,01). 

Крім того, серед організаційно-професійних чинників вивчалися 

особливості сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

залежно від наявності освіти за фахом.  

При цьому всі фахівці (див. 2.1) були розподілені на 3 групи залежно від 

наявності в них спеціальності за фахом (37,5%), спорідненої спеціальності 

(32,4%) або ж іншої спеціальності (30,1%). 

За результатами дослідження установлений на перший погляд 

парадоксальний факт – більш сформована лідерська позиція виявлено 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 (p < 0,05). Цей факт потребує 

додаткових досліджень та інтерпретації, але дозволяє припустити наявність 
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проблем професійної освіти соціальних працівників у контексті розвитку 

професійно важливих якостей особистості й доцільність їх розв’язання у 

спеціально організованому психологічному навчанні. 

Так, до прикладу, рівень комунікативної толерантності респондентів не 

зумовлений освітою за фахом (профілем професійної діяльності, рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Особливості комунікативної інтолерантності фахівців 

соціальних служб залежно від їх спеціальності. 

 

З рис. 2.13 видно, що жінки менше виявляють інтолерантність ніж 

чоловіки незалежно від освіти за фахом (профілем професійної діяльності).  

Серед чоловіків найбільш толерантними є ті, хто має споріднену 

спеціальність, натомість ті фахівці чоловічої статі, хто має освіту за профілем 

професійної діяльності або ж взагалі навчалися за іншими спеціальностями, є 

більш інтолерантними (p < 0,01).  

Подібні тенденції виявлені й за рядом інших професійно важливих 

якостей фахівців соціальних служб, зокрема, емпатією (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Особливості здатності фахівців соціальних служб 

конструктивно діяти залежно від їх освіти за фахом. 

 

Як випливає з рис. 2.14, найнижчі показники емпатії досліджуваних 

фахівців виявлені в тих з них, хто має освіту за спеціальністю, найвищі – в 

тих, хто навчався за спорідненою або за іншою спеціальністю фахівців 

(p < 0,01). 

Такі дані підтверджують наш висновок про недостатність розвитку 

професійно важливих якостей фахівців соціальних служб під час професійної 

підготовки. 

Крім цього виявлені статистично значущі відмінності у проявах 

лідерської позиції фахівців залежно від стажу професійної діяльності 

(рис. 2.15).  

З рис. 2.15 видно, що зі збільшенням професійного досвіду, 

сформованість лідерської позиції фахівців соціальних служб є вищою 

(p < 0,01). Адже професійний досвід це не лише сукупність умінь, знань 
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фахівця, накопичених при освоєнні професійних завдань і їх виконанні, 

професійний досвід є частиною життєвого досвіду фахівця соціальних служб. 

 

Рис. 2.15. Особливості лідерської позиції фахівців соціальних служб 

залежно від стажу професійної діяльності. 

 

Отримані результати дозволяють дійти висновку про значущість 

професійного досвіду в контексті зазначеного феномену. 

Цей висновок підтверджують результати дослідження окремих 

показників лідерської позиції залежно від стажу професійної діяльності. 

Так, контстатовано відмінності у проявах осмисленості життя у фахівців 

залежно від досвіду роботи в соціальній службі (рис. 2.16).  

Як випливає з рис. 2.16, зі збільшенням стажу роботи у сфері соціальних 

служб показники осмисленості життя фахівців є вищими порівняно з тими, 

хто лише почав кар’єру у сфері надання соціальних послуг (p < 0,01). 
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Рис. 2.16. Особливості осмисленості життя фахівців соціальних 

служб залежно від стажу професійної діяльності.  

 

Подібні тенденції виявлено й за іншими показниками лідерської позиції 

досліджуваних, зокрема, за здатністю конструктивно діяти в складних 

ситуаціях професійної взаємодії (рис. 2.17). 

 

 

Рис. 2.17. Особливості здатність конструктивно діяти у проблемних 

ситуаціях професійної діяльності фахівців соціальних служб залежно від 

стажу роботи на посаді. 
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З рис. 2.17 можна дійти висновку про те, що здатність конструктивно 

діяти у проблемних ситуаціях професійної діяльності фахівців соціальних 

служб залежить від стажу роботи на посаді: зі збільшенням стажу така 

здатність є вищою (p < 0,01). 

Загалом, виявлені особливості лідерської позиції досліджуваних 

характеризують часткові тенденції її прояву для різних категорій фахівців 

соціальних служб. При цьому залишається незмінним факт недостатньої 

сформованості такої позиції для значної кількості респондентів. 

Це підтверджує доцільність сприяння формуванню лідерської позиції 

фахівців соціальних служб у спеціально організованому психологічному 

навчанні. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Сучасне суспільство потребує фахівців соціальних служб, здатних 

працювати у складних умовах сьогодення, проявляти лідерську позицію у 

розв’язанні проблем професійної діяльності. Водночас, результати 

емпіричного дослідження дають підставу для висновку про недостатній рівень 

сформованості для значної кількості фахівців соціальних служб як 

компонентів, так і лідерської позиції у професійній діяльності в цілому, 

високий рівень сформованості якої 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: середнім (понад половини), нижчим 

середнього і низьким (близько третини).  

Стосовно ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції фахівців 

йдеться про амбівалентне ціннісне ставлення досліджуваних як до дійсності в 

цілому, так і до діяльності соціальної служби, прояву та формування 

лідерської позиції у наданні соціальних послуг тощо. Крім того йдеться про 
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недостатньо високий рівень осмисленості життя в цілому та її окремих 

показників, високий рівень якого властивий лише кожному десятому фахівцю, 

а третині – низький. Як наслідок, установлено недостатній рівень 

сформованості ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції: лише 

кожному дванадцятому досліджуваному фахівцю соціальних служб властиве 

виражене ціннісне ставлення до соціальної служби та прояву лідерської 

позиції в ній. 

Стосовно когнітивно-рефлексивного компоненту констатовано, що 

кожний десятий досліджуваний характеризується високим рівнем обізнаності 

щодо сутності лідерської позиції та її ролі в діяльності фахівців соціальних 

служб, переважна більшість (дві третини) має середній рівень обізнаності, 

фрагментарні, неповні знання з даного питання, а кожний четвертий фахівець  

– низький. При цьому змістовий аналіз відповідей респондентів свідчить про 

те, що, з одного боку, в них доволі чіткі уявлення про лідерську позицію 

фахівця загалом, а з іншого – про значні утруднення щодо співвіднесення 

загальних знань про лідерську позицію та її формування у контексті 

діяльності фахівця соціальної служби: понад половини досліджуваних не 

ідентифікує себе як лідера в контексті надання соціальної допомоги, або 

взагалі не розуміє сутність і роль лідерської позиції у діяльності фахівця 

соціальних служб, чи вважає, що така роль не є принциповою. 

Такі результати можна пояснити недостатнім розвитком рефлексивності 

для значної кількості (три чверті) респондентів. Відповідно лише кожний 

сьомий досліджуваний характеризується високим рівнем когнітивно-

рефлексивного компоненту лідерської позиції фахівців соціальної служби, а 

кожний четвертий – низьким.  

Щодо афективно-оцінного компоненту лідерської позиції фахівців 

соціальних служб 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. Недостатніми є й 
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рівні емпатії, високий рівень якої властивий лише кожному п’ятому, а також 

оцінювання фахівцями соціальних служб значущості прояву лідерської 

позиції у професійної діяльності. В останньому випадку розподіл 

досліджуваних за результатами кластерного аналізу свідчить про те, що 

переважна більшість досліджуваних значно недооцінюють значення 

лідерської позиції для фахівців соціальних служб і лише кожний п’ятий з них 

високо оцінює зазначений феномен. Відповідно низький рівень афективно-

оцінного компоненту лідерської позиції виявлено у половини, середній у дещо 

менше половини і високий – лише у незначної частини фахівців соціальної 

служби. 

Щодо показників регулятивно-поведінкового компоненту констатовано, 

що 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. 

Недостатнім є рівень прояву соціальної сміливості фахівців соціальної 

служби, половина з яких 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. 

Як наслідок, високий рівень сформованості регулятивно-поведінкового 

компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб властивий кожному 

дванадцятому, а низький – кожному шостому досліджуваному. 

При цьому за результатами дисперсійного аналізу виявлено соціально-

демографічні та організаційно-професійні особливості лідерської позиції 

фахівців соціальних служб. 
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Серед соціально-демографічних характеристик встановлено статистично 

значущі відмінності (p < 0,01) у сформованості лідерської позиції фахівців 

соціальних служб залежно від їхньої статі й віку (більш низькі рівні лідерської 

позиції чоловіків, особливо старших за віком, у цілому й практично за всіма 

показниками, окрім більшої осмисленості життя й емпатії), а також місця 

проживання (більш сформованою лідерською позицією містян порівняно із 

фахівцями, які мешкають у сільській місцевості). 

Серед організаційно-професійних особливостей визначено залежність 

сформованості лідерської позиції від: посади (у керівників виявлений вищий 

рівень лідерської позиції ніж у звичайних фахівців соціальних служб, 

p < 0,05), освіти за фахом (більш сформована лідерська позиція серед тих 

фахівців соціальних служб, хто навчалися за іншими спеціальностями або ж 

мають споріднену спеціальність – психолог, учитель та ін., ніж у фахівців, які 

мають освіту за профілем професійної діяльності p < 0,05), стажу роботи на 

посаді  

Отримані результати стали підставою для висновку про необхідність 

розроблення та апробації програми формування лідерської позиції фахівців 

соціальної служби. 

.  
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  

 

 

У третьому розділі теоретично обґрунтовано програму формування 

лідерської позиції фахівців, представлено програму і результати формувального 

експерименту, спрямованого на формування лідерської позиції фахівця 

соціальних служб. Висвітлено мету, завдання, принципи, психологічні засоби 

формування лідерської позиції особистості фахівців соціальних служб. 

Презентовано результати аналізу ефективності впровадження програми 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

 

 

3.1. Мета, завдання, принципи, психологічні засоби формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб   

 

Зростання інтересу до проблеми формування лідерської позиції 

особистості фахівця соціальних служб в умовах реального часу, результати 

аналізу наукових публікацій і вражаюче низькі показники сформованості 

лідерської позиції за результатами констатувального етапу дослідження 

зумовили доцільність сприяння формуванню лідерської позиції фахівця 

соціальних служб. Це уможливить здатність фахівців вести людей за собою, 

відповідально і конструктивно діяти в проблемних ситуаціях у сфері 

соціальних служб задля партнерської співпраці і командної взаємодії, 

подолання соціальної несправедливості та соціальної нерівності у суспільстві. 

При цьому особливого значення набуває розвиток лідерської позиції як 

цінності, здатності до усвідомлення сутності лідерської позиції у діяльності 

соціальних служб, здатності проявити лідерську позицію у професійній 

діяльності.  
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Для вирішення цього завдання нами проводився формувальний 

експеримент, спрямований на формування лідерської позиції фахівців 

соціальних служб, пошук психологічних засобів її формування. 

Надзвичайно важливим етапом нашого емпіричного дослідження є 

моделювання процесу формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб, що уможливлює сприяння забезпеченню підвищенню результативності 

її сформованості у сфері соціальної роботи. 

Складність побудови такої моделі полягає у її багатопредметності, що 

передбачає поєднання процесів формування лідерської позиції і відображення 

специфіки професійної діяльності у сфері соціальної роботи. 

Мета формувального експерименту передбачала розробку та 

експериментальну перевірку ефективності програми формування лідерської 

позиції фахівців соціальних служб в умовах реального часу. 

Розробка програми здійснювалась відповідно до концептуальної моделі 

сприяння формуванню лідерської позиції фахівців (Бондарчук, 2008) і 

реалізувалась у чотири етапи (рис. 3.1): 

 підготовчий, передбачав актуалізацію прагнень фахівців соціальних 

служб до формування лідерської позиції; 

 діагностичний, у рамках якого забезпечувалося усвідомлення 

сутності лідерства й лідерської позиції, розуміння її ролі у професійній 

діяльності фахівців соціальних служб  

 розвивальний, спрямований на формування і корекцію компонентів 

лідерської позиції фахівців соціальних служб; 

 прогностичний, передбачав пошук можливостей, методів, форм і 

засобів подальшого формування і самоформування лідерської позиції фахівців 

у системі надання соціальних послуг.  

Досягнення визначеної мети формувального експерименту потребувало 

реалізації певної послідовності завдань даного етапу емпіричного 

дослідження.  

  



 

Рис. 3.1. Модель формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб



Перше завдання. Специфіка професійної діяльності у сфері соціальної 

роботи характеризується багатоманітністю і різновекторністю напрямів і 

видів діяльності, а також в умовах відсутності курсів підвищення кваліфікації, 

тренінгів, спецкурсів щодо формування лідерської позиції фахівців саме у 

сфері соціальних служб. Ми припускались думки, що аналіз інформації, 

безумовно, сприяв би формуванню лідерської позиції, здатності 

конструктивно і відповідально діяти у сфері соціальної роботи. 

Друге завдання формувального експерименту передбачало визначення 

принципів, засобів та умов формування лідерської позиції фахівців. Щоб 

дізнатися причини, які перешкоджали ефективному формуванню лідерської 

позиції фахівців соціальних служб, варто зауважити, що далеко не усі фахівці 

розуміють важливість формування лідерської позиції, цінність прагнення 

вести за собою, розуміння її ролі у професійній діяльності, активно-

позитивного типу установки щодо інших людей, прагнень до досягнень і 

домінантності. 

Врахування результатів констатувального етапу дослідження 

формування лідерської позиції фахівців соціальних служб передбачав її 

спрямування на формування і вдосконалення усіх показників 

чотирьохкомпонентної структури лідерської позиції. Необхідним і важливим є 

врахування пріоритетності як загальнонаукових, так і специфічних принципів, 

які виступають орієнтирами у визначенні стратегії формування лідерської 

позиції, їх трансформації, визнання людини як найвищої цінності в 

суспільстві: 

 взаємозв’язку теоретичних знань і специфіки професійної діяльності 

у сфері надання соціальних послуг забезпечує можливість їх застосування у 

практиці, врахування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, 

цінностей соціальної роботи; 

 соціального партнерства, який вказує на необхідність урахування 

рівності та співпраці усіх суб’єктів системи соціальних послуг; забезпечує 
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умови співпраці для широкого обміну досвіду фахівцями соціальних служб у 

реалізації спільних заходів, проектів; 

 принципу індивідуального підходу, який передбачає забезпечення 

лідерської позиції як цінності фахівця, пріоритету формування лідерської 

позиції соціального працівника з орієнтацією на розвиток ціннісно-

смислового, когнітивно-рефлексивного, афективно-оцінного і регулятивно-

поведінкового компонентів; 

 принципу активності, спрямованого на активізацію діяльності 

фахівців, прагнення вести за собою, конструктивно діяти в проблемних 

ситуаціях, сприяти розвитку спільних цілей, спільної культури надання 

соціальних послуг, трансформації сприйняття персоналу, акцентуючи увагу на 

колективних діях і відданості, мотивації фахівців до досягнення як 

індивідуальних, так і організаційних цілей (Hafford-Letchfield et al, 2014; 

Sullivan, 2016), ідеї змін та інновацій, особистої харизми, інтелектуальної 

стимуляції, цінності й прислухання до послідовників; 

 принципу навчання протягом життя, що зумовлює забезпечення 

змісту і складових лідерської позиції на різних етапах професійного 

становлення, використовуючи «ідеї змін та інновацій, особистої харизми, 

цінності і дослухання до послідовників» (Northouse, 2016); актуалізацію 

потреби і здатності проявляти лідерську позицію фахівцями соціальних 

служб, забезпечуючи соціально-психологічні умови особистісного зростання 

фахівців шляхом використання активних та інтерактивних методів, форм і 

засобів формування лідерської позиції фахівців, розвитку менторства і 

тренерства у соціальній сфері;  

 принципу рефлексивності, який сприяє самоаналізу власної поведінки 

і здатності конструктивно діяти у ситуаціях професійної діяльності на всіх 

етапах становлення у сфері соціальної роботи, орієнтації ставлення до себе як 

до лідера, а також поведінки послідовників (членів колективу соціальної 

служби). 
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Крім того, на особливу увагу заслуговують принципи лідерської позиції, 

що сприяють досягненню успіху і формуванню іміджу соціальної служби 

(U.S. Army, 1983): пізнання себе та прагнення до самовдосконалення шляхом 

самонавчання, рефлексії та взаємодії з іншими; відмінна кваліфікація 

(розуміння та обізнаність щодо особливостей діяльності соціальних служб та 

свого колективу; високопрофесійна майстерність (Ulrich & Smallwood, 2012); 

відповідальність за власні дії та розвиток відповідальності у кожного члена 

команди; прийняття обґрунтованих та своєчасних рішень; служити взірцем 

для наслідування своїх співробітників; дбати про добробут своїх 

співробітників (шляхом пізнання їх потреб та турботи); якісна комунікація; 

мотивація (розвивати моральний дух і дух в організації, навчати, тренувати, 

консультувати).   

Розробка моделі формування психологічних особливостей лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб передбачала відображення 

структури, принципів, етапів, сутнісних взаємозв’язків між ними. Адже 

ефективна лідерська позиція вимагає розуміння та самосвідомості, організації, 

постійного спілкування та підкріплення, здатності каталізувати спільне 

бачення майбутнього та успішного набору послідовників, мотивованих до дій 

(Kouzes, Posner, 2002, p. 23-29.) При цьому, ефективність її реалізації  

передбачає не лише опанування певного переліку особистих рис (Stogdill, 

1948, p. 64; Stogdill, 1974, p.64), але, скоріше, свідчить про забезпечення 

високого рівня у вирішенні питань організаційних завдань, прояв уваги до 

людей, налагодження міжособистісних взаємин (Halpin, 1966, p. 91-127; 

Bennis, Nanus, 1985, p.152-184).  

Зміст, стиль і характер прояву лідерської позиції у діяльності є 

ключовими критеріями, певною мірою висвітленими у типології, 

запропонованій в роботі Б. Паригіна «Основи соціально-психологічної теорії» 

(1971), структурі і механізмах лідерства (Ашин, 1971), особливостях 

поведінки і соціальної перцепції лідерів (Волков, 1980, с 6), внутрішній 

позиції фахівців (Божович, 1968; 1995; Леонтьев, 1992; Мясищев, 1960), що 

виявляється у зовнішній позиції особистості (А. Леонтьев, 1975), впливі на 



140 

інших людей для досягнення спільної мети, спрямовуючи організацію таким 

чином, щоб зробити її більш згуртованою та злагодженою (Sharma & Jain, 

2013; Northouse, 2013). Це процес впливу на інших, щоб вони розуміли й 

узгоджували те, що потрібно зробити та як це потрібно зробити, а також 

процес сприяння індивідуальним і колективним зусиллям для досягнення 

спільних цілей (Yukl, 2006).  

Прояв лідерської позиції передбачає використання відповідних знань, 

вмінь та навичок (Jago, 1982), які, у свою чергу, уможливлюють здобуття 

нових знань та вмінь та їх прояв залежно від характеру та рис лідера 

(переконань, цінностей, етичних міркувань тощо). Як зазначає Jago (1982), 

знання та навички безпосередньо сприяють прояву лідерської позиції, тоді як 

інші атрибути надають особистості лідера певні характеристики та роблять 

його унікальним. Виділяють чотири фактори, які сприяють прояву лідерської 

позиції (U.S. Army, 1983), а саме: 1) розуміння власного «Я» як лідера, 

наявності набутих вмінь та навичок, а також здатності проявляти позицію 

задля досягнення цілей організації; 2) наявність послідовників, що залежить 

від стилю керівництва, мотивації співробітників та розуміння їх людської 

природи; 3) спілкування, що передбачає двостороннє спілкування, «подання 

прикладу»; 4)  використання логічних суджень, толерантності, адаптивності у 

різних ситуаціях професійній діяльності. Крім того, вищенаведені фактори 

впливають на дії, вчинки лідера (Mischel, 1968), а також зазнають впливу 

різних зовнішніх чинників (взаємин з колегами, майстерності послідовників, 

прояву ними лідерської позиції в колективі та ін.) (Sharma & Jain, 2013). 

Лідерська позиція не є характеристикою чи рисою, властивою усім 

людям. Тому варто докладати чималих зусиль для її формування, створення 

трансакційних подій між лідерами та їхніми послідовниками (Leadership: What 

is it?), що сприятиме здатності конструктивно діяти у складних ситуаціях 

професійної діяльності фахівців соціальних служб, досягати успішних 

результатів (Ulrich & Smallwood, 2012): внутрішніх (продуктивності 

співробітників, маневреності соціальної служби) та зовнішніх (частки 

клієнтів, довіри інвесторів або репутації команди). Важливу роль при цьому 
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має дотримання етичності у прояві лідерської позиції, відчуття напрямку 

досягнення успішних результатів (Sharma & Jain, 2013), оскільки фахівець 

соціальних служб, якого цікавлять лише задоволеність власних бажань не є 

ефективним, адже співробітники в цьому випадку лише підкоряються йому, а 

не слідують за ним. 

Як зазначає Muteswa (2016), фахівцю соціальних служб задля успішної 

реалізації успішної лідерської позиції у професійній діяльності варто 

розвинути дев’ять якостей: впевненість, стійкість і натхнення, здатність 

передавати бачення та цінності, формування культури організації, чесність, 

порядність та прозорість, покірність, вміння вчитись на невдачах і 

негативному досвіді, відданість та здатність виявляти та залучати таланти. 

У формуванні лідерської позиції фахівців варто дотримуватись п’яти 

правил, які формують кодекс фахівця-лідера і сприяють здатності проявити 

лідерську позицію у сфері соціальних служб (Ulrich & Smallwood (2012) 

(рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Кодекс фахівців соціальних служб, здатних проявити лідерську 

позицію 
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Перше правило стосується формування майбутнього шляхом 

позиціонування фахівцем себе як стратега, який прокладає напрямок 

досягнення успіху, та переконується, що команда також ознайомлена з ним.  

Друге правило – реалізація ідей, де фахівці соціальних служб втілюють 

стратегію в дію, проявляючи лідерську позицію, здійснюють зміни, знають, 

які ключові рішення приймати, а які делегувати, при цьому усі задіяні у 

командній роботі.  

Третє правило – розвиток креативності та творчості, оскільки 

наставники соціальних служб знають, як виявити, створити та залучити 

креативних людей, здатних проявити лідерську позицію, щоб отримати 

результати вже зараз для розвитку на благо організації.  

Четверте правило стосується формування лідерської позиції у молодих 

фахівців першого-третього року роботи. 

Наставники соціальних служб забезпечують короткострокові результати 

завдяки людям, а розробники людського капіталу забезпечують довгострокову 

компетенцію соціальної служби, необхідну для майбутнього стратегічного 

успіху (розробляють план кадрів, орієнтований на майбутніх фахівців, 

здатних проявити лідерську позицію, розвивати майбутніх креативістів, і 

допомагають співробітникам побачити свою майбутню кар’єру у соціальній 

службі).  

Розробники людського капіталу встановлюють правила, які 

демонструють зобов’язання сформувати лідерську позицію у фахівців 1-3 

року роботи. Останнє правило стосується інвестування в себе, саморозвиток, 

самовдосконалення, досягнення майстерності фахівця, його цінності як лідера, 

вселяючи лояльність і доброзичливість в інших, оскільки самі діють сумлінно 

та довірливо; рішучі й пристрасні, здатні на сміливі кроки, впевнені у своїй 

здатності конструктивно діяти у різних ситуаціях. 

Слід також врахувати, що фахівцям соціальних служб, проявляючи 

лідерську позицію, варто узгоджувати рішення та дії з тим, у що організація 

вірить, за що виступає, куди вона хоче йти та який намір має, щоб 
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підтримувати своє довгострокове виживання (тобто її цінності, бачення, місія 

та процвітання) (Walters, 2014). Зокрема: будувати та підтримувати довіру 

працівників соціальної служби та інших зацікавлених сторін, практикуючи 

справжню турботу про їхнє благополуччя, проблеми, пропозиції та зростання 

(Waters, 2014); з’ясувати мету організації або обов’язки шляхом передачі 

бачення, встановлення взаємної згоди, мотивації співробітників, стратегічного 

мислення та надання адекватних ресурсів (Covey, 2015); виявляти, зростати та 

виховувати творчість та креативність шляхом сприяння розвитку навичок, 

кар’єрного зростання, управління продуктивністю та залученню працівників 

(Covey, 2015); вести стратегічне, організоване та безкомпромісне керівництво 

у конфліктних ситуаціях (Harvard Business School, 2015). 

Проте, зважаючи на високу плинність кадрів і рівень вакансій у сфері 

соціальних служб, серед тих, хто залишає професію, досвідчені та віддані 

своїй справі фахівці, варто спонукати соціальні служби просувати фахівців-

практиків, здатних проявляти лідерську позицію, на офіційні керівні посади 

(Bliss, Pecukonis & Snyder-Vogel, 2014). На жаль, соціальні працівники можуть 

бути призначені на керівні посади і можуть не мати підготовки чи досвіду, 

щоб бути хорошими лідерами, обіймаючи цю роль через роки служби. Цей 

тип просування по службі свідчить про те, що вони, можливо, не розвинули 

лідерські навички, лідерську позицію, необхідні для цієї ролі (Iachini, Cross & 

Freedman, 2015; Sullivan, 2018). 

Ці та інші проблемні питання віддаляють соціальні служби від 

лідерської позиції у системі надання соціальних послуг, заснованого на 

досвіді та глибоких знаннях практики, як це відстоюється в охороні здоров’я 

(Goodall 2016; Goodall and Pogrebna, 2015). Так, згідно Lawler та Bilson (2013), 

враховуючи послідовність запитів громадськості, складних перевірок 

регуляторних органів, серйозних розглядів справ і скандалів у ЗМІ, 

ефективність прояву лідерської позиції у кризових ситуаціях можна 

розглядати як більш необхідні для соціальної роботи, ніж засновані на досвіді. 

Варто погодитись з науковцями Jones and Phillips (2016) і Blacker (2016), 

які вважають, що завдяки ціннісній основі фахівець соціальної служби має 
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сильні позиції для прояву лідерської позиції у сфері соціального захисту 

населення. 

Серед напрямів формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб виокремлено:  

1) інформаційний – передбачає інформування фахівців цінностей і 

ціннісних орієнтацій, життєвої перспективи; знань щодо сутності лідерства й 

лідерської позиції, розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб;  

2) діагностичний (діяльність, в основі якої діагностика та моніторинг 

рівнів сформованості лідерської позиції відповідно до ціннісно-смислового, 

когнітивно-рефлексивного, афективно-оцінного та регулятивно-поведінкового 

компонентів);  

3) розвивальний (діяльність, спрямована на поглиблення обізнаності 

щодо сутності лідерства й лідерської позиції, ролі лідерської позиції у 

професійній діяльності фахівців соціальних служб, формування ціннісного і 

позитивного ставлення до лідерської позиції та її розвитку, здатності проявити 

лідерську позицію у професійній діяльності);  

4) рефлексивний (аналіз знань, умінь і здатностей діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях професійної діяльності, лідерської позиції на даний час, 

бачення себе як лідера соціальних служб, усвідомлення лідерської позиції у 

діяльності фахівців та ін.  

Формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб 

передбачає створення спеціальних психологічних умов задля здатності 

конструктивно діяти у професійній діяльності у сфері соціальної роботи. 

Зокрема, «психологічні умови» є певним механізмом врахування і 

реалізації психологічних чинників, сприятливих для формування лідерської 

позиції фахівців у системі надання соціальних послуг населенню.  

Сприятливими психологічними умовами формування лідерської позиції 

можна вважати:  

 створення спеціального соціально-психологічного середовища, що 

сприятиме формуванню здатності конструктивно діяти у складних ситуаціях 



145 

професійної діяльності у сфері соціальних служб, їх обізнаності щодо сутності 

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

засобів її формування у професійній діяльності;  

 орієнтація фахівців соціальних служб 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;  

 прагнення до розвитку лідерських якостей, комунікативних 

здібностей, прагнення до домінування, лідерства; 

 формування здатності конструктивно діяти у проблемних ситуаціях 

професійної діяльності;  

 розвиток здатності до рефлексії в процесі конструктивного 

перетворення дійсності, розуміння засобів і умов формування лідерської 

позиції фахівців соціальних служб як суб’єктів реалізації соціальної політики 

держави;  

  потреба вдосконалення відповідно до спрямованості на 

самореалізацію (Ткач, 2006, с. 454); 

Серед форм і методів формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб варто використовувати: експрес-опитування (в умовах онлайн 

реалізації – програма mentimeter), інтерактивні лекції, презентації, мозковий 

штурм, експрес-опитування, ігри, розвивальні вправи, творчі завдання, аналіз 

проблемних ситуацій з професійного життя, тестування, тренінг, рефлексія, 

тощо. 

Форми формування лідерської позиції фахівців соціальних служб: 

індивідуальні (опитувальники, вправи, аналіз ситуацій, творчі завдання, 

проекти та ін.) та групові (інформаційні та міні-повідомлення, інтерактивні 

лекції, моделювання, дискусії, обговорення, гра, аналіз ситуацій професійного 
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спрямування, моделювання та ін.), які можуть використовуватися як онлайн, 

так і оффлайн. 

Саме такий підхід дозволив забезпечити формування лідерської позиції 

фахівців соціальних служб внаслідок впровадження окреслених у моделі 

психологічних умов, принципів, форм і методів, що уможливив довести її 

ефективність за заздалегідь визначеними критеріями. 

У наступному підрозділі розглянемо зміст і особливості реалізації 

програми розвитку формування лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

 

 

3.2. Програма формування лідерської позиції фахівця соціальних 

служб  

 

Програма «Формування лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб» дозволяє вирішити комплекс проблем щодо формування 

ціннісно-смислового, когнітивно-рефлексивного, афективно-оцінного та 

регулятивно-поведінкового компонентів лідерської позиції. Це потребує 

спеціального соціально-психологічного супроводу процесу формування 

лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб. 

Мета програми: сприяння формуванню лідерської позиції фахівців 

соціальних служб. 

Завдання програми:  

1) оволодіння цінностями і ціннісними орієнтаціями фахівцями 

соціальних служб як представниками професії типу «людина-людина», 

розумінням життєвої перспективи; знаннями щодо сутності лідерства й 

лідерської позиції, розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб;  

2) формування ставлення до інших людей, активно-позитивного типу 

установки щодо інших людей, мотивів до прояву лідерської позиції, здатності 

діяти конструктивно в проблемних ситуаціях професійної діяльності; вести 
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людей за собою, проявляючи соціальну сміливість, комунікативну 

толерантність;  

3) визначення організаційно-психологічних умов сприяння формуванню 

лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб. 

Загальна структура та обсяг програми 

Програма «Формування лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб» розрахована на 3 модулі (60 годин) і реалізувалася у формі 

тренінгу в межах роботи Департаменту соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації. Навчально-тематичний план 

програми подано в Додатку В.1.  

Перший модуль програми «Лідерська позиція як цінність» спрямований 

на формування ціннісного ставлення до лідерської позиції фахівця соціальних 

служб, ціннісних орієнтацій як представника професії типу «людина-людина», 

цінності прагнення вести за собою, осмисленості життєвої перспективи.  

Другий модуль програми «Усвідомленість лідерської позиції та 

позитивного ставлення до неї у діяльності фахівців» спрямований на 

розуміння й усвідомлення сутності лідерства і лідерської позиції, розуміння 

ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців соціальних служб, 

переживання позитивного ставлення, оцінювання значущості прояву 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівця соціальних служб та 

емпатії.  

Третій модуль програми «Здатність проявляти лідерську позицію у 

професійній діяльності» передбачає здатність проявити лідерську позицію та 

конструктивно діяти в проблемних ситуаціях професійної діяльності, набути 

соціальної сміливості та дотримуватися комунікативної толерантності тощо.  

Результатом формування лідерської позиції є рівень сформованості 

цінностей і ціннісних орієнтацій, смислів, розуміння сутності лідерської 

позиції та її ролі у професійній діяльності, переживання позитивного і 

ціннісного ставлення до лідерської позиції, здатності до власного прояву 

лідерської позиції, показниками якого у ціннісно-смисловому компоненті 
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виступають цінності і ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як 

представника професії типу «людина-людина», цінність прагнення вести за 

собою, осмисленість життєвої перспективи, когнітивно-рефлексивному – 

обізнаність щодо сутності лідерства й лідерської позиції, сформоване 

розуміння ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців 

соціальних, рефлексія, афективно-оцінному – сформоване ставлення до інших 

людей, значущість прояву лідерської позиції у професійній діяльності фахівця 

соціальних служб, здатність до емпатії та регулятивно-поведінковому – 

сформована здатність діяти конструктивно в проблемних ситуаціях 

професійної діяльності, проявляти соціальну сміливість, комунікативну 

толерантність, використовувати й генерувати інноваційні технології, 

ініціювати та управляти змінами у сфері соціальних послуг. 

Під час реалізації програми було враховано, що професійна діяльність 

має різновекторну спрямованість і характерну специфічність методів 

застосування, адже фахівцю доводиться реалізувати діагностичну, корекційну, 

консультаційну, просвітницьку, профілактичну функції (Истратова, 2008), а це 

потребує знань, відповідального ставлення, застосування нових підходів і 

засобів (Гаркавенко, 2015, с. 57), що сприятиме «формуванню лідерської 

позиції у фахівців соціальних служб та цілісності її структури і стане 

підґрунтям для самореалізації фахівця як професіонала та його успішної 

діяльності у сфері соціальних служб, постійного вдосконалення професійної 

компетентності й опанування інноваційних технологій з метою вирішення 

актуальних завдань соціальних служб у відповідь на виклики сьогодення» 

(Балахтар, Танасійчук, 2020, с.5).  

Кожен модуль програми містить інформаційну, діагностичну, 

розвивальну та творчу складові (Додаток В.1). Було розроблено авторський 

спецкурс «Формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних 

служб», матеріал якого варто вбудовувати в програми курсів підвищення 

кваліфікації, освітній процес у закладах вищої освіти, які здійснюють 



149 

підготовку фахівців зі спеціальності «Соціальна робота», у практичну 

діяльність фахівців соціальних служб.  

Вступна частина тренінгу передбачала вітання учасників, інформування 

щодо особливостей роботи в умовах он-лайн та оф-лайн, а також знайомство 

учасників щодо створення комфортної емоційної атмосфери, сприятливої для 

результативної спільної роботи у групі «Ось і Я або Хто Я?». У ході вправи, 

учасники пишуть ім’я, яким виявили бажання, щоб їх називали, і зображають 

емблему, яка висвітлює і підкреслює їхню сутність, захоплення, хобі, 

переконання чи переживання.   

Вивчення очікувань учасників тренінгу здійснювалося з використанням 

кольорових стікерів, які прикріплювалися до фліпчарту, або онлайн дошки 

(Google Jamboard, Miro та ін.) з наступним груповим обговоренням в групі. 

Учасникам пропонувалися дати відповідь на запитання: «Чому я прагну 

набути і як реалізувати лідерську позицію у сфері соціальних служб?»; «Що 

варто опанувати і використовувати у професійній діяльності задля розвитку 

здатності проявляти лідерську позицію у сфері соціальних служб?» 

Наступним завданням було виробити правила групової роботи 

(«Мозковий штурм»), яких кожен учасник дотримувався в процесі взаємодії у 

тренінгу; інформувати учасників про особливості командоутворення, 

особливості й актуальність прояву лідерської позиції у сфері соціальних 

служб. Основне призначення формування правил – показати учасникам, що в 

групі їм буде безпечно, комфортно. Правила допомагають упорядкувати всі 

тренінгові процедури. Тому варто пояснювати учасникам сутність правил, 

їхнє призначення і спільно виробляти їх для кожної групи, використовуючи як 

обов’язкові, корисні правила (зворотного зв’язку, «тут і тепер», 

конфіденційності або закритості групи, черговості висловлювання, 

добровільності, персоніфікації та ін.), так і пропонувати свої, обговорюючи та 

узгоджуючи з групою кожне з правил. Прийняття правил сприяє регулюванню 

групових процесів для уникнення проблем при взаємодії. 
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Визначення мети та завдань тренінгу забезпечувалося використанням 

мультимедійної презентації на тему «Лідерська позиція у системі надання 

соціальних послуг».  

Перший модуль програми «Лідерська позиція як цінність» спрямований 

на формування ціннісного ставлення до лідерської позиції фахівця соціальних 

служб, ціннісних орієнтацій як представника професії типу «людина-людина», 

цінності прагнення вести за собою, осмисленості життєвої перспективи.  

Вступ до модуля містив оголошення мети, завдань, інформацію-

роз’яснення щодо особливостей участі.  

Інформаційна складова передбачала інформування та активізацію знань 

учасників тренінгу шляхом виконання вправи «Як ви розумієте цінність 

лідерської позиції?» 

Фахівцям пропонувалося висловити одним словом «Як ви розумієте 

цінність лідерської позиції?» З цією метою була надана деталізована 

інструкція, а після виконання вправи здійснювалося обговорення. В умовах 

онлайн проведення вправи здійснювалося з використанням програми 

https://www.menti.com 

Інтерактивна лекція «Лідерська позиція – цінність і роль в осмисленості 

життєвої перспективи у сфері соціальних служб». Для підготовки 

інтерактивної лекції використовувалися наявні літературні джерела (Балахтар, 

2018; Бондарчук, 2020; Васильченко, 2013; Деркач, 2004; Коваленко & 

Корнєв, 2006 та ін.), а також власні розробки автора В. Танасійчука (2016; 

2019; 2020; 2021). Висвітлення матеріалів лекції уможливило розкриття 

цінностей і ціннісних орієнтацій фахівця соціальних служб як представника 

професії типу «людина-людина», цінності прагнення вести за собою, сприяло 

осмисленості життєвої перспективи фахівців. Лекційний матеріал 

підсилювала презентація з використанням мультимедійних засобів, а в умовах 

онлайн – демонстрування екрану презентації. 

Діагностична складова полягала у діагностиці рівня ціннісних 

орієнтацій і здійснювалася під час індивідуальної роботи. З цією метою 
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учасникам пропонувався опитувальник М. Рокича «Ціннісні орієнтації» 

(Леонтьев, 1992), що дозволило фахівцям виявити термінальні й 

інструментальні цінності, визначити групу цінностей, яка є найбільш значуща 

для них.  

З метою вивчення ціннісного ставлення до лідерської позиції фахівців 

соціальних служб учасникам тренінгу пропонувалося максимально швидко 

завершити 16 речень (Додаток А.1). Аналіз відповідей довзолив визначити 

ставлення до діяльності соціальної служби та системи надання соціальних 

послуг, ставлення до соціальних послуг та їх надання, ставлення до прояву 

лідерської позиції у наданні соціальних послуг, а також ставлення до 

психологічної готовності діяти конструктивно в проблемних ситуаціях проф. 

діяльності. 

Групова робота (учасників було поділено на 3 групи) здійснювалася з 

метою виявлення власного джерела сенсу життя. Учасникам пропонувалося 

оцінити джерело сенсу життя, який може бути знайдений фахівцем: 1) у 

майбутньому (мети), 2) у сьогоденні (процес), 3) у минулому (результат). Усім 

трьом групам пропонувалося дати відповідь на питання «Чому важливо 

усвідомлювати сенс власного життя?». Після завершення спікери команд 

презентували результати спільної діяльності (1-2 хв на кожну команду).  

Задля кращого розуміння сенсу життя учасникам пропонувався тест 

«Смисложиттєві орієнтації» (методика СЖО) Д. Леонтьєва (2000), який 

містить 20 пар протилежних тверджень, що відображають уявлення про 

фактори осмисленості життя особистості). 

Розвивальна складова.  

З метою виявлення ціннісного ставлення до лідерської позиції фахівця 

соціальних служб (Балахтар, 2015, с. 385) учасникам пропонувалася вправа 

«16 асоціацій» (мозковий штурм), що передбачала продукування учасниками 

16 асоціацій на словосполучення «ціннісне ставлення до лідерської позиції 

фахівця соціальних служб». Після чого асоціації, створені на попарно 

об’єднані слова, генерувалися в наступну асоціацію і так до тих пір, поки не 
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буде створена лише одна асоціація (наприклад, 16 асоціацій у першій колонці, 

до яких створюється 8 асоціацій (асоціація на 1-ге і 2-ге слово, асоціація на 3-є 

і 4-те слово, потім – на 5-те і 6-те і т.д. Завдання, коли буде створено 8 

асоціацій повторюється, попарне їхнє об’єднання утворить 4 асоціації і т.д). 

Отримана у кінцевому варіанті асоціація констатувала образне асоціативне 

уявлення фахівців про саме їхнє ціннісне ставлення до лідерської позиції у 

сфері соціальних служб, що дозволило виявити сильні чи слабкі аспекти 

ціннісного ставлення, визначити можливі шляхи його формування у сфері 

соціальних служб. 

Творча складова реалізувалася через творчі домашні завдання. 

Учасникам пропонувалося виконати домашнє завдання «Моя лідерська 

позиція: у минулому, сьогоденні й у майбутньому», що потребувало 

виявлення сприятливих для формування лідерської позиції цінностей за такою 

схемою: які ви використовували в минулому, користуєтеся сьогодні і цінності, 

яких вам варто набути в майбутньому.  

Завершення модуля, рефлексія, підведення підсумків роботи на 

першому модулі програми. 

Другий модуль програми «Усвідомленість лідерської позиції та 

позитивного ставлення до неї у діяльності фахівців» спрямований на 

розширення знань щодо сутності лідерства й лідерської позиції, розуміння її 

ролі у професійній діяльності фахівців соціальних служб, 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.  

Вступ до другого модуля програми містить оголошення мети, завдань, 

інформацію-роз’яснення щодо особливостей участі у тренінгу.  

Перш ніж приступити до реалізації завдань другого модуля, 

реалізувалася актуалізація досвіду роботи у першому модулі програми «Що 

корисного, потрібного, цікавого було для мене у попередній зустрічі?» 
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Презентація й обговорення результатів виконання домашнього 

завдання: «Моя лідерська позиція: у минулому, сьогоденні і у майбутньому». 

Після виголошення домашніх завдань учасниками здійснювалося обговорення 

й обґрунтовувалися висновки щодо важливості цінностей у формуванні 

лідерської позиції особистості. 

Інформаційна складова 

Інформаційне повідомлення з подальшою дискусією на тему «Роль 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівців соціальних служб». З 

метою підготовки інформаційного повідомлення використовувалися наявні 

літературні джерела (Балахтар, 2018; Бондарчук, 2014; 2018; Степанов, 2006, 

Fiedler, 1967; Moorhead & Griffin, 2012; Карпов, 2004 та ін.), а також власні 

розробки автора Танасійчука (2016; 2019; 2020; 2021), де розкрито сутність 

лідерської позиції, її компоненти, критерії і показники. 

Групова робота спрямована на з’ясування розуміння фахівцями (вправа 

«Що таке лідерська позиція?») сутності лідерства й лідерської позиції, її ролі 

у професійній діяльності у сфері соціальних служб, рефлексію, позитивне 

ставлення до інших людей, усвідомлення мотивів прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності та емпатії. Учасникам повідомлялися завдання після 

поділу їх на 4 групи. Варто було визначити: 1) що лідерська позиція означає 

для мене?; 2) яку роль відіграє лідерська позиція у професійній діяльності 

фахівців соціальних служб; 3) можливості та шляхи формування лідерської 

позиції фахівця у сфері соціальної служби; 4) оцінити рівень задоволеності 

власним проявом лідерської позиції у професійній діяльності за 

дев’ятибальною шкалою 15 тверджень (відповіді: «згоден», «не згоден», 

«важко сказати»). 

Після закінчення роботи у групах спікерами команд презентувалися 

результати спільної діяльності (1-2 хв на кожну команду). 

Діагностична складова  

Індивідуальна робота була спрямована на визначення типу емоційного 

ставлення фахівців соціальних служб до інших людей. З цією метою 
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діагностувався тип емоційного ставлення фахівців соціальних служб до інших 

людей, яких можна розглядати як потенційних клієнтів у контексті надання 

соціальної допомоги, використовувалася методика А. Фідлера «Ставлення до 

знехтуваного співробітника, якому віддають найменшу перевагу» (Least 

Preferred Co-worker, LPC, автор – А. Фідлер, в адаптації С. Каліщука). 

Учасникам пропонувалися протилежні за змістом твердження, за допомогою 

яких варто було описати атмосферу у колективі, оцінюючи від 1 до 8 балів 10 

пунктів шкали. 

З метою вивчення рівня емпатії фахівцям соціальних служб 

пропонувалася методика І. Юсупова (Ильин, 1992). Діагностика 

здійснювалася одноосібно – пропонувалося 36 тверджень, які треба було 

оцінити: «не знаю» – 0 балів, «ні, ніколи» – 1, «іноді» – 2, «часто» – 3, «майже 

завжди» – 4 і при відповіді: «так, завжди» – 5 балів). За результатами 

підсумування балів визначався рівень емпатії фахівців.  

Розвивальна складова була спрямована на розвиток вмінь 

концентруватися на собі, власних переживаннях і відчуттях, розвиток 

схильності до самоаналізу і рефлексії, сприяння впевненості, сміливості, 

самостійності, цілеспрямованості, наполегливості, творчості, адекватній 

агресивності в навичках, необхідних для фахівця, здатного проявити лідерську 

позицію у професійній діяльності у соціальній сфері; опанування техніками 

для постановки жорстокості і вироблення бійцівських якостей лідера. З цією 

метою використовувалась вправа: «Досвідчений вовк» (Мудрик, Шишкіна, 

2013, с.16). 

Учасникам пропонувалося закрити очі та уявити: «як ви плавно 

занурюєтеся в сон. Сутінки… Ви розчиняєтеся в темряві. Аж ось здалеку 

з’являється світло, воно стає яскравішим і яскравішим. Ви потрапляєте в зону 

світла в безкрайньому дикому степові. Ви потужний і досвідчений хижак – 

вовк. Ви відчуваєте свої потужні лапи, сильні ікла, гнучке тіло. Ви господар 

цього степу, ви біжите швидше вітру і радієте своїй силі. Але раптом ви 

помічаєте за собою погоню, вас переслідують три великих сильних вовки. 
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Сама смерть наступає вам на ноги. Вам не втекти від погоні і ви повертаєтеся 

обличчям до своїх ворогів, відчуваючи киплячу злість, яка переходить у лють, 

водночас ви відчуваєте неабиякий приплив енергії. 

Ви накидаєтеся на першого вовка і перегризаєте йому горло. І тут же 

боретеся з другим вовком, але самий потужний вовк встигає впитися іклами 

вам в бік. Вас заповнюють гострий біль, злість і відчай. Страх переходить у 

лють і, зібравши воєдино усі свої сили, ви отримуєте перемогу над ворогом. 

На степ спустилася ніч, і місяць уповні заливає все навколо своїм світлом. 

Ваше тіло і душа поступово наповнюються впевненістю і силою. Ви 

виявилися сильнішим трьох найсильніших вовків в цьому безкрайньому 

степові!» 

Після завершення вправи здійснюється обговорення, під час якого 

враховувалося, що сучасний лідер має володіти зарядом жорстокості, щоб 

балансує на грані жорстокості та агресії. Група визначала як ця риса 

допомагає фахівцю «пробиватися до влади і утримувати її, безжально 

знищуючи своїх ворогів. Більше жорстокості – вище рейтинг». Учасники 

висловлювали власне бачення стосовно даного судження і позиції загалом. 

З метою сприяння підвищенню віри у себе, власні сили як особистості, 

лідера, фахівця соціальної служби учасники брали участь у виконанні вправи 

«Повір у себе». Учасникам пропонувалося:  

1) Записати декілька слів про те, який ви надзвичайний лідер 

(Наприклад, «Я – лідер», «Я завжди з’являюся саме в потрібний час і в 

потрібному місті», «Я займаюся саме тим, що дозволить мені і людям бути 

щасливими»). 

2) Негативні, думки, якщо вони виникають, записуйте на зворотній 

сторінці аркуша або окремому аркуші (Наприклад, «Сергій за два роки не 

видав ні однієї нової ідеї». «Ці люди дуже погано знають Сергія, щоб судити 

про нього». «Сергій дуже тупий, щоб придумати щось нове». «Я вже старий 

для лідерстваі». «Мені не вистачає освіти, щоб висувати нові ідеї»... 

4) Повернутися до написання позитивних тверджень. 
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5) Знову повернутися до негативних тверджень – це є перепони, які 

заважають Вам проявляти лідерську позицію. 

6) Варто звільнитися від негативних висловлювань – на кожне з них 

записати позитивне твердження. Такі фрази записувати упродовж 5 днів. За 

цей час негативні думки, скоріш за все, зникнуть. 

Після завершення вправи здійснювалося обговорення. Учасники 

з’ясовували: що було складно робити? які емоції супроводжували процес 

виконання вправи? 

Формуванню вмінь, знань і навичок лідера соціальних служб, 

усвідомлення каналів влади спряла групова дискусія «Канали влади» 

(Балахтар, Танасійчук, 2020, с.140-142), що дозволила ознайомитись із 

особливостями комунікації, використовуючи канали влади лідера; виробити в 

учасників мотиви формування лідерських якостей, поведінки лідера. 

Учасникам пропонувалося визначити вміння, навички, якості, які 

необхідні для того, щоб керувати колективом соціальних служб та досягати 

високих результатів у діяльності. Результати записувалися у таблицю. 
 

Знання Навички Якості 

   

   

   

 

Досліджувані мали проранжувати їх за ступенем значущості для них; 

визначити, яким каналами влади користуються у житті. Учасникам 

пропонувалися загальні описи існуючих каналів влади, наведені нижче. 

Влада впливу передбачає взаємодію керівника соціальної служби з 

іншими впливовими людьми установи, колективу, що дає йому 

опосередковану силу влади. Фахівці (підлеглі), спілкуючись з таким 

керівником, відчувають не лише його особистісну роль, функцію, але й силу 

впливових людей, котрі стоять за ним. Через це влада посилюється (ефект 

синергії). 
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Влада компетенції. Керівник соціальної служби, котрий є професійно 

компетентним фахівцем, може виступати експертом з різних виробничих 

аспектів. Підлеглі сприймають це як владний феномен. 

Влада інформації. Професійна діяльність у сфері соціальних служб є 

надзвичайно інформаційно насичена, оскільки фахівці мають постійну 

потребу в її оновленні (нормативній, методичній, науковій та ін.). Керівник 

(лідер) коригує доступ до неї. Вияв влади – яка інформація, так і поведінка 

людей. 

Влада керівного положення. Чим вищу посаду обіймає фахівець, тим 

вище ступінь впливу на оточуюче середовище, підлеглих та ін. 

Влада авторитета. Керівник соціальної служби, авторитет якого є 

безапеляційним серед працюючих фахівців, реалізує владний вплив без 

прояву владних повноважень. 

Влада винагороди. Працівники у закладі соціальної служби зажди 

слухаються того, хто має право і можливість нагороджувати, адже людина 

завжди хоче більше отримувати, кар’єрно зростати тощо. Керівник, в 

компетенції якого є здатність впливати на такі цінності, користується великим 

авторитетом серед працівників.  

Влада примусу полягає у спонуканні фахівців соціальних служб до 

ефективної діяльності, вирішення актуальних завдань незалежно від їхнього 

бажання. В якості інструментів такого спонукання можуть виступати 

зауваження, догани, штраф, звільнення. 

Досліджуваним було запропоновано визначити якими саме уміннями, 

знаннями і навичками має володіти фахівець (лідер) чи керівник соціальної 

служби відповідно до перерахованих вище каналів влади (винагороди, 

примусу, компетенції, керівного положення, авторитету, впливу, інформації та 

ін.)?  

Для кращого усвідомлення і зручності використання було запропоновано 

результати роботи вносити у таблицю. 
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Канал влади Визначення Інструменти Уміння, знання й 

навички 

    

    

    

 

Після завершення вправи здійснювалося обговорення з використанням 

наступних питань: Що дозволяє нам впливати на думку інших людей? Чому 

люди підпорядковуються? Що таке лідерська позиція? Якими уміннями, 

знаннями й навичками повинен володіти керівник (лідер) соціальної служби, 

щоб реалізувати успішну комунікацію за кількома каналами влади? У яких 

каналах влади найбільшого значення мають лідерські якості? Як ви вважаєте, 

чому лідерські якості задіяні у всіх каналах влади окрім примусу і покарання? 

Які канали влади ви використовуєте як фахівець соціальних служб? Як 

керівник соціальної служби? Які канали не використовуєте? Чому? 

Творча складова передбачала виконання творчого домашнього завдання. 

Учасникам пропонувалося виконати домашнє завдання «Яких типових 

помилок ви допускаєтеся у прояві лідерської позиції у сфері практичної 

діяльності у соціальній службі?»  

Завдання полягало у детальному аналізі власних типових помилок на 

шляху реалізації лідерської позиції у сфері практичної діяльності у соціальній 

службі. Досліджуваним варто було з’ясувати з якими проблемами вони 

зустрічаються. Що їм заважає проявляти лідерську позицію?.  

Завершення модуля, рефлексія, підведення підсумків роботи тренінгу. 

Третій модуль програми «Здатність проявляти лідерську позицію у 

професійній діяльності» спрямовано на формування здатності проявити 

лідерську позицію та конструктивно діяти в проблемних ситуаціях 

професійної діяльності, прагнути до соціальної сміливості та формування 

комунікативної толерантності тощо.  

Модуль реалізувався у вигляді практикуму «Здатність проявити 

лідерську позицію у професійній діяльності».  
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Вступ до модуля містив оголошення мети, завдань, інформацію-

роз’яснення щодо особливостей участі у  тренінгу.  

Перш ніж приступити до реалізації завдань третього модуля, 

реалізувалася актуалізація досвіду роботи у другому модулі програми «Що 

корисного, потрібного, цікавого було для мене у попередній зустрічі?» 

Оголошення і презентація результатів виконання домашнього завдання 

учасниками: «Яких типових помилок ви допускаєтеся у прояві лідерської 

позиції у сфері практичної діяльності у соціальній службі?» 

Після виголошення усіма учасниками домашнього завдання 

здійснювалося обговорення: Які знання ви отримали, виконуючи вправу? Як 

отриману інформацію ви зможете використати в подальшому житті? 

Діагностична складова була спрямована на аналіз ситуацій щодо 

лідерської активності фахівців соціальних служб у професійній діяльності 

(Додаток А.3). З цією метою було створено п’ять груп, кожній з яких 

запропоновано проблемну ситуацію. Після завершення вправи здійснювалося 

обговорення: Що було складно? які емоції супроводжували процес виконання 

вправи?. 

Розвивальна складова передбачала аналіз власних лідерських якостей та 

вмінь, формування навичок вживання лідерських дієслів, освоєння техніки 

самопрезентації. Задля цього було використано вправу «Презентація 

лідерських якостей» (Балахтар, Танасійчук, 2020, с.148), яка реалізувалась в 

п’ять етапів.  

Перший етап передбачав, що кожен із учасників отримав завдання, у 

якому запропоновано 50 лідерських дієслів. Варто написати фразу чи речення 

навпроти кожного із перелічених слів, демонструючи те, яким чином вони 

«організовували», «досліджували» у житті. Даний досвід не повинен бути 

орієнтованим виключно лише на професійну діяльність.  

На другому етапі варто було виділити 5 найважливіших для Вас, як 

лідера рис (характеристик) та заповнити таблицю, навести факти, результати 

(наприклад, я організував обіди для колег, це зекономило час обідньої 
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перерви, так колеги мають вільний час для невеликого відпочинку під час 

перерви).   

На третьому етапі варто вибрати 5 дієслів, які є необхідними для вас. 

Оцінити за 5-бальною шкалою за значущістю.  

Четвертий етап спрямовано на обговорення вправи з використанням 

наступних запитань:  

Які лідерські якості ви виявили в результаті проробленої роботи під час 

виконання вправи і могли би їх назвати?  

Чи був хтось здивований числом своїх досягнень та лідерських умінь, 

якими він володіє?  

Які саме уміння та навички раніше не усвідомлювались вами?  

Які навики справили на вас найбільше враження?  

Як ви можете використати щойно отримані знання?  

Який вплив на ваше кар’єрне зростання зроблять «сильні» слова зі 

списку, коли ви пишете чи говорите про себе та свої досягнення?  

Які лідерські слова саме вам найбільш близькі (назвіть 5-ть)?  

Чим вам може допомогти процес презентації лідерських навиків, яким 

ви були зайняті?  

Список лідерських дієслів:  

Домовлявся, Демонстрував, Продавав, Досліджував, Пропонував, 

Завершив, Побудував, Структурував, Переміг, Досяг успіху, Розвив, 

Організував, Продублював, Досягнув, Інсталював, Підтримав, Спланував, 

Створив, Отримав, Відтренував, Реконструював, Спланував, Спростив, 

Оперував, Досліджував, Породив, Структурував, Заснував, Продумав, 

Збільшив, Скоротив, Написав, Досягнув, Розробив, Надав, Просунув, 

Модернізував, Продав, Вирішив, Запровадив, Мотивував, Реалізував, 

Скоординував, Проконтролював, Очолив, Очолював, Рекомендував, Виробив, 

Усунув, Сприяв.  

Після завершення вправи обговорення умінь розповідати, 

використовуючи питання «Чому-Що-Хто-Де-Як», оскільки вони допомагають 
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структурувати розповідь. Використання «сильних», «лідерських» слів у 

самомаркетингу буде корисним лише у тому випадку, якщо ви використовуєте 

реальні факти. Крім того, учасникам пропонувалося продемонструвати уміння 

чи якість у наглядній дії з використання презентації, щоб бути більш 

переконливими. 

Творча складова передбачала виконання творчого домашнього завдання 

«Шлях до конструктивних дій в проблемних ситуаціях професійної діяльності» 

(Парубець, Сидорець, 2019, с.20-21). Учасникам пропонувалося розробити 

стратегію формування лідерської позиції та скласти програми розвитку 

активно-позитивного типу установки щодо інших людей.  

Як зауважував Вольфганг Гете: «Щоб мати більше, ви повинні являти 

собою більше. Щоб досягти великих результатів у зовнішньому світі, 

необхідно працювати над своїм внутрішнім світом, вдосконалювати себе. 

Особистий розвиток – це могутній інструмент, який можна використати для 

досягнення будь-якої поставленої мети».  

Учасникам пропонувалося висловити власне розуміння значення 

поняття «стратегія», а відповіді занотовувалися. На завершення пропонувався 

варіант тренера: Стратегія – мистецтво підготовки і виконання певних дій; 

мистецтво керівництва, яке має визначати певний напрям дій, вчинків, 

способів дій, лінія поведінки. Стратегія особистісного самовдосконалення на 

шляху до прояву лідерської позиції складається з певних кроків:  

1) Визначення мети і сенсу свого життя, усвідомлення духовних 

цінностей людства та визначення на їх основі своїх власних цінностей.  

2) Пізнання самого себе, яким я є (мої достоїнства, інтереси, недоліки, 

слабкі і сильні сторони).  

3) Формування уявлень щодо лідерської позиції, яким варто стати, щоб 

бути здатним конструктивно діяти у складних ситуаціях.  

4) Визначення програми саморозвитку, створення образу лідерської 

позиції, власного способу життя і стилю поведінки.  
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5) Тренування себе, відпрацювання необхідних лідерських якостей, 

вмінь, навичок.  

6) Оцінка результатів роботи над собою, постановка нових завдань.  

Моделювання лідерської активності фахівців соціальних служб у 

професійній діяльності, як і будь-яка діяльність, вимагає вироблення 

відповідного плану роботи, уміння реалізувати свій план, виправляти 

помилки, проконтролювати результати змін щодо усвідомленості й 

позитивного ставлення до лідерської позиції. 

Цікавим для учасників виявився метод «ПАКПРРЕ», за яким вони 

самостійно працювали над власною стратегією формування лідерської 

позиції. Так, на плакаті записувалося: П – прогнозування (мета); А – активна 

позиція (що зроблю); К – конкретність (скільки часу на це потрібно); П – 

підтвердження (з чого я дізнаюся, що це вже відбулося); Р – ресурси (які є і які 

ще потрібні); Р – розміри (розписати за часом конкретно – що, коли і як) – 

тобто реальний план; Е – екологічна рамка (що відбуватиметься з вами і 

вашим оточенням, коли ви досягнете мети) – оцінка наслідків реалізації мети 

(позитивних і негативних).  

Розробка стратегії формування лідерської позиції, використовуючи 

даний метод, показала високий результат усвідомленості шляхів формування 

лідерської позиції.  

Завершення сесії, рефлексія, підведення підсумків роботи за програмою 

тренінгу. 

Завершальним етапом модуля була рефлексія з використанням запитань: 

Що сподобалось? Що дізналися нового? Чого навчилися? Варто пам’ятати, що 

наше життя складається з маленьких частинок подій, миттєвостей, які роблять 

нас психологічно здоровими і благополучними, роблять нас щасливими!!!  

Розробка заключної частини тренінгової програми враховувала 

розробки автора, вправи і тренінги зі спецкурсу «Формування лідерської 

позиції особистості фахівця соціальних служб». 
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3.3. Аналіз ефективності впровадження програми формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб 

 

Апробацію даної програми проведено протягом 2020-2021 рр. на базі 

Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації. У дослідженні взяло участь 51 особа – фахівців 

соціальних служб з різних регіонів України, з яких 26 осіб склали 

експериментальну групу і 25 – контрольну, які не відрізнялися за 

сформованістю лідерської позиції. 

В експериментальній групі реалізація програми формування лідерської 

позиції фахівців соціальних служб проводилась цілісно, системно, відповідно 

до психологічних умов і засобів, які були визначені відповідно до завдань 

формувального експерименту. У контрольній групі соціальні фахівці 

працювали в звичайному режимі, при цьому було проведено лише два 

діагностичних зрізи до і після проведення формувального експерименту.  

Статистичне опрацювання результатів апробації програми 

здійснювалося за допомогою програмного пакету SPSS, версія 23.0 для 

Windows. 

Аналіз результатів упровадження програми формування лідерської 

позиції фахівців соціальних служб засвідчив її ефективність у контексті 

зазначених завдань (Додаток Г.2; табл. 3.1).  

З даних, поданих у табл. 3.1, бачимо, що до формувального 

експерименту (І зріз) між експериментальною й контрольною групами 

відсутні істотні відмінності у рівнях лідерської позиції. 

Результати після формувального експерименту (ІІ зріз) свідчать про 

наявність вираженої позитивної динаміки показників лідерської позиції 

фахівців соціальних служб – учасників експериментальній групі (за критерієм 

ꭓ
2 

, р < 0,05). У контрольній групі хоч і є динаміка зазначених показників, але 

вона не є статично значущою. 
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Таблиця 3.1 

Розподіл фахівців соціальних служб за сформованістю лідерської позиції  

до та після формувального експерименту 
 

Рівні 

сформованості 

лідерської 

позиції 

Групи 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту (І зріз) 

Після формувального 

експерименту (ІІ зріз) 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

низький 8,0 7,7 8,0 0,0* 

нижчий 

середнього 
20,0 19,2 12,0 7,7* 

середній 56,0 53,8 60,0 57,7* 

вищий 

середнього 
16,0 19,2 20,0 23,1* 

високий 0,0 0,0 0,0 11,5* 

*– відмінності статистично значущі на рівні р < 0,05 

 

Ефективність програми формування лідерської позиції фахівців 

соціальних служб підтверджується тим, що в експериментальній групі між 

результатами першого та другого зрізів за G-критерієм знаків зафіксовані 

статистично значущі відмінності у рівнях фахівців соціальних служб: 

зростання високого рівня розвитку з 0,0% до 11,5%, та зменшення низького 

рівня з 7,7% до 0,0% (р < 0,01).  

Водночас, у контрольній групі за результатами першого та другого 

зрізів констатовано незначні розбіжності, які в цілому не позначаються на 

рівнях сформованості лідерської позиції фахівців соціальних служб. Зокрема, 

дещо зменшилася кількість досліджуваних фахівців з нижчим середнього 

рівнем з 20,0% до 12,0 % та зросла з вищим середнього рівнем з 16,0 до 20,0, 

але ці відмінності не є статично значущими. 
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Таким чином, можна констатувати, що при апробації програми 

формувального експерименту збільшилася кількість фахівців соціальних 

служб із високим і вищим середнього рівнями сформованості лідерської 

позиції та зменшилась кількість із низьким. Як наслідок, учасники 

експериментальної групи відрізнялися вищим рівнем сформованості 

лідерської позиції як професійно важливої якості сучасного фахівця.  

Подібні тенденції були виявлено й при порівняльному аналізі рівнів усіх 

компонентів лідерської позиції фахівців, результат якого свідчить про 

позитивні зміни у показниках лідерської позиції респондентів з 

експериментальної групи. Так, зокрема, виявлено позитивну динаміку щодо 

розвитку ціннісно-смислового компоненту учасників експериментальної 

групи після формувального експерименту (табл. 3.2).  

З табл. 3.2 можна дійти висновку, що в учасників експериментальної 

групи між результатами першого та другого зрізів були констатовані 

статистично значущі відмінності у рівнях ціннісно-смислового компоненту 

лідерської позиції: зростання високого рівня розвитку з 7,7% до 30,8%, та 

зменшення низького рівня з 11,5% до 3,8% (р < 0,05). 

Таблиця 3.2 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями 

ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції до та після 

формувального експерименту 

Рівні 

ціннісно-

смислового 

компоненту  

Групи 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту (І зріз) 

Після формувального 

експерименту (ІІ зріз) 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

низький 20,0 11,5 16,0 3,8* 

середній 72,0 80,8 76,0 65,4* 

високий 8,0 7,7 8,0 30,8* 

*– відмінності статистично значущі на рівні р < 0,05 
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Натомість, у контрольній групі за результатами першого та другого 

зрізів констатовано незначні розбіжності, які в цілому не позначаються на 

рівнях ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції. Так, збільшилася 

кількість досліджуваних керівників з середнім рівнем з 72% до 76% і 

зменшилася з низьким з 20,0% до 16%, але ці відмінності не є статично 

значущими. 

Підвищення рівня ціннісно-смислового компоненту учасників 

експериментальної групи проявилось у зростанні орієнтації досліджуваних на 

цінність лідерської позиції у професійній діяльності у сфері соціальних служб. 

До позитивних результатів підвищення рівня цього компоненту фахівці 

віднесли також те, що вони проаналізували особливості професійної 

діяльності в залежності від сформованості мотивів прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності. Крім того респонденти з експериментальної групи 

проявляли великий інтерес до тренінгових занять, стали більше дослухатися 

один до одного, підтримувати колег.  

Констатовано й позитивну динаміку щодо рівнів когнітивно-

рефлексивного компоненту лідерської позиції учасників експериментальної 

групи після формувального експерименту (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями 

когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської позиції до та після 

формувального експерименту 

Рівні розвитку 

когнітивно-

рефлексивного 

компоненту  

Групи 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту (І зріз) 

Після формувального 

експерименту (ІІ зріз) 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

низький 24,0 26,9 16,0 7,7* 

середній 60,0 53,8 68,0 50,0* 

високий 16,0 19,3 16,0 42,3* 

*– відмінності статистично значущі на рівні р<0,05 
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З табл. 3.3 видно, що в респондентів експериментальної групи між 

результатами першого та другого зрізів зафіксовані статистично значущі 

відмінності у рівнях розвитку когнітивно-рефлексивного компоненту 

лідерської позиції: зростання високого рівня розвитку з 19,3% до 42,3%, та 

зменшення низького рівня з 26,9% до 7,7% (р < 0,05).  

Тоді як, у контрольній групі за результатами першого та другого зрізів 

констатовано незначні розбіжності (зменшилася кількість досліджуваних 

фахівців з низького рівня 24,0% до 16,0 %, але ці відмінності не є статично 

значущими й у цілому не позначаються на рівнях когнітивно-рефлексивного 

компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

Отже, йдеться про зростання обізнаності учасників експериментальної 

групи з питань лідерської позиції та її прояву в діяльності фахівців соціальних 

служб, підвищення рівня усвідомлення умов і шляхів формування лідерської 

позиції. Завдяки отриманій інформації в рамках проведення програми фахівці 

отримали можливість актуалізувати та розширити свої знання з питань 

лідерства, лідерської позиції та її ролі власної професійній діяльності.  

Відбулося й збільшення кількості учасників експериментальної групи з 

високим рівнем афективно-оцінного компоненту лідерської позиції (табл. 3.4). 

Як видно з даних, що наведені в табл. 3.4, в учасників 

експериментальної групи між результатами першого та другого зрізів 

зафіксовані статистично значущі відмінності у рівнях афективно-оцінного 

компоненту лідерської позиції: зменшення низького рівня з 50,0% до 15,4%, 

натомість зростання високого рівня розвитку з 7,7% до 23,1% (р < 0,05).  

У контрольній групі за результатами першого та другого зрізів 

констатовано незначні розбіжності: кількість досліджуваних фахівців з 

низького рівня 48,0% до 40,0 % зменшилася (хоча відмінності не є статично 

значущими) і в цілому не позначаються на рівнях афективно-оцінного 

компоненту лідерської позиції. 
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Таблиця 3.4 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями 

афективно-оцінного компоненту лідерської позиції до та після 

формувального експерименту 

Рівні 

афективно-

оцінного 

компоненту 

Групи 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту (І зріз) 

Після формувального 

експерименту (ІІ зріз) 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

низький 48,0 50,0 40,0 15,4* 

середній 48,0 42,3 56,0 61,5* 

високий 4,0 7,7 4,0 23,1* 

*– відмінності статистично значущі на рівні р < 0,05 

 

У даному випадку йдеться про гуманізацію емоційного ставлення до 

осіб, які потребують соціальної допомоги, водночас з вищою оцінкою 

значущості лідерської позиції фахівців та її прояву в діяльності соціальних 

служб. Крім того, до позитивних результатів самі фахівці з експериментальної 

групи віднесли те, що вони стали більш відкритими у взаємодії з іншими 

людьми, у вираженні власних почуттів і розумінні почуттів інших. 

Констатовано й підвищення рівня регулятивно-поведінкового 

компоненту учасників експериментальної групи порівняно з контрольною 

(табл. 3.5).  

Як випливає з табл. 3.5, в учасників контрольної групи за результатами 

першого та другого зрізів були зафіксовані статично не значущі відмінності у 

рівнях регулятивно-поведінкового компоненту, які в цілому не позначаються 

на проявах лідерської позиції фахівців соціальних служб. Так, зменшилася 

кількість досліджуваних фахівців з низького рівня 16,0% до 15,4%, але ці 

відмінності не є статично значущими.  
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Таблиця 3.5 

Розподіл фахівців соціальних служб за рівнями 

регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції до та після 

формувального експерименту 

Рівні 

регулятивно-

поведінковог

о компоненту 

Групи (кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту (І зріз) 

Після формувального 

експерименту (ІІ зріз) 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Експеримен-

тальна група 

низький 16,0 15,4 16,0 3,8* 

середній 76,0 76,9 72,0 57,7* 

високий 8,0 7,7 12,0 38,5* 

*– відмінності статистично значущі на рівні р < 0,05 

 

Натомість, в учасників експериментальної групи між результатами 

першого та другого зрізів зафіксовані статистично значущі відмінності у 

регулятивно-поведінкового компоненту: зростання високого рівня розвитку з 

7,7% до 38,5%, та зменшення низького рівня з 15,4% до 3,8 % (р < 0,05).  

Проявами такого стану речей, на думку учасників, викладену в анкеті 

зворотного зв’язку після завершення формувального експерименту, є 

здатність конструктивно діяти у складних ситуаціях професійної діяльності. 

Дійсно, фахівці соціальних служб, які брали участь у програмі 

формування лідерської позиції, відрізнялись вираженою здатністю відстояти 

свою позицію з урахуванням інтересів зацікавлених осіб, більш позитивним 

сприйняттям інших людей, більшою поінформованістю з питань лідерської 

позиції та шляхів її формування порівняно із респондентами контрольної 

групи. 

Про ефективність програми формування лідерської позиції фахівців 

соціальних служб також свідчать результати узагальнення анкети зворотного 

зв’язку, проведеної на завершення роботи експериментальної групи. Зокрема, 
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92,3% респондентів експериментальної групи оцінили рівень власної 

результативності участі у програмі за теоретико-практичними надбаннями як 

високий, а 7,7% – як вищий середнього.  

З відповідей на запитання анкети видно, що досліджувані фахівці 

вважають, що участь у програмі допомогла їм розширити як теоретичні 

знання, так і набути практичного досвіду формування лідерської позиції як 

важливого чинника якісного надання соціальних послуг у складних умовах 

сьогодення.  

Як позитивний, слід відзначити відповіді респондентів з 

експериментальної групи на запитання щодо групової взаємодії під час 

формувального експерименту: 96,2% респондентів відзначили її високий 

рівень, а 3,8% – вищий середнього. 

Практично всі респонденти в анкеті зворотного зв’язку вказали на те, 

що знання, які отримані завдяки участі у програмі, будуть використовувати в 

подальшому в процесі надання соціальних послуг. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз результатів 

впровадження розробленої програми дозволяє дійти висновку про позитивні 

зміни у проявах лідерської позиції фахівців соціальних служб. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Результати теоретичного аналізу літератури та результати 

констатувальної частини емпіричного дослідження дозволили виявити 

проблеми формування лідерської позиції фахівців соціальних служб, 

визначити мету, завдання, принципи, умови проведення формувального 

експерименту, теоретично обґрунтувати та розробити відповідну авторську 

програму формування лідерської позиції особистості фахівців соціальних 

служб. 
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Теоретичне обґрунтування програми знайшло відображення у моделі 

лідерської позиції особистості фахівців соціальних служб, в якій 

відображено змістові та організаційні засади формування лідерської позиції 

учасників формувального експерименту (критерії, принципи, умови, 

правила, напрями, форми та методи формування лідерської позиції).  

До сприятливих психологічних умов формування лідерської позиції 

варто віднести: організацію спеціального соціально-психологічного навчання; 

орієнтація майбутніх фахівців на ціннісне ставлення до лідерської позиції 

осмислення життєвої перспективи, уявлення про себе як про лідера, 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. 

Створення таких умов у соціальних службах здійснюється шляхом 

впровадження у практичну діяльність психологічної програми формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб, побудованої на таких основних 

принципах: взаємозв’язку теоретичних знань і специфіки професійної 

діяльності, соціального партнерства, індивідуального підходу, активності, 

навчання протягом життя, рефлексивності, принципів лідерської позиції, що 

сприяють досягненню успіху і формуванню іміджу соціальної служби 

(пізнання себе та прагнення до самовдосконалення шляхом самонавчання, 

взаємодії з іншими; розуміння та обізнаність щодо особливостей діяльності 

соціальних служб та свого колективу; високопрофесійної майстерності та ін. 

У формуванні лідерської позиції фахівців варто дотримуватись п’яти 

правил, які формують кодекс фахівця-лідера і сприяють здатності проявити 

лідерську позицію у сфері соціальних служб (формування майбутнього 



172 

шляхом позиціонування фахівцем себе як стратега; реалізація ідей, де фахівці 

соціальних служб втілюють стратегію в дію; розвиток креативності та 

творчості; формування лідерської позиції у молодих фахівців першого-

третього року роботи; інвестування в себе, саморозвиток, 

самовдосконалення). 

Серед напрямів формування лідерської позиції фахівців соціальних 

служб виокремлено: інформаційний, діагностичний, розвивальний та 

рефлексивний.  

Програма формування лідерської позиції фахівців соціальних служб 

розрахована на 3 модулі. Перший модуль спрямований на формування 

ціннісного ставлення до лідерської позиції, цінностей, ціннісних орієнтацій 

фахівця соціальних служб 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 лідерської позиції фахівців 

соціальних служб та набути досвіду діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності.  

Порівняльний аналіз результатів апробації авторської програми до і 

після формувального експерименту свідчить про позитивну динаміку 

сформованості лідерської позиції як професійно важливої якості сучасного 

фахівця та загального її показника в експериментальній групі. 
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Так, зокрема, підвищення рівня когнітивно-рефлексивного компоненту 

лідерської позиції фахівців соціальних служб проявилось у зростанні 

показників обізнаності учасників експериментальної групи з питань 

лідерської позиції та її прояву в діяльності фахівців соціальних служб, 

підвищення рівня усвідомлення умов і шляхів формування лідерської позиції. 

Зафіксовано позитивну динаміку показників афективно-оцінного 

компоненту лідерської позиції, зокрема до позитивних результатів самі 

фахівці з експериментальної групи віднесли те, що вони стали більш 

відкритими у взаємодії з іншими людьми, у вираженні власних почуттів і 

розумінні почуттів інших.  

Констатовано також зростання рівня регулятивно-поведінкового 

компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб, які брали участь у 

формувальному експерименті в якості учасників експериментальної групи, 

зокрема, розвиток їхньої здатності конструктивно діяти у складних ситуаціях 

професійної діяльності. 

Натомість у контрольній групи жодних статистично значущих змін 

протягом часу, коли тривав формувальний експеримент, зафіксовано не було. 

Крім того, додатковим підтвердженням ефективності програми формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб є результати узагальнення 

анкети зворотного зв’язку, проведеної на завершення роботи 

експериментальної групи і в якій переважна більшість фахівців соціальних 

служб з експериментальної групи вважають, що участь у програмі допомогла 

їм розширити як теоретичні знання, так і набути практичного досвіду 

формування лідерської позиції як важливого чинника якісного надання 

соціальних послуг у складних умовах сьогодення. Практично всі учасники 

програми тренінгу вказали на те, що знання, які отримані завдяки участі у 

програмі, будуть використовувати в подальшому в процесі надання 

соціальних послуг.  
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Отже, в цілому доведено ефективність авторської програми формування 

лідерської позиції фахівців соціальних служб, про що свідчить статистично 

значуща позитивна динаміка рівнів прояву лідерської позиції в учасників 

експериментальної групи після завершення формувального експерименту на 

відміну від контрольної групи. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Результати теоретичного аналізу показали неоднозначність трактування 

поняття «лідерська позиція». Виокремлено основні підходи до дослідження 

проблеми позиції особистості: 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 ставлення, переживання, 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 
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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. 

2. 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 
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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. 

Тлумачимо 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 компоненти лідерської позиції фахівців соціальних служб: 

ціннісно-смисловий (критерій: лідерська позиція як цінність, показники: 
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цінності й ціннісні орієнтації фахівця соціальних служб як представника 

професії типу «людина-людина»; цінність прагнення вести за собою; 

осмисленість життєвої перспективи), когнітивно-рефлексивний (критерій: 

усвідомленість лідерської позиції у діяльності фахівців соціальних служб, 

показники: обізнаність щодо сутності лідерства й лідерської позиції; розуміння 

ролі лідерської позиції у професійній діяльності фахівців соціальних служб; 

рефлексія), афективно-оцінний (критерій: позитивне ставлення до лідерської 

позиції, показники: ставлення до інших людей; оцінювання значущості прояву 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівця соціальних служб; емпатія), 

регулятивно-поведінковий (критерій: здатність проявити лідерську позицію у 

професійній діяльності, показники: здатність діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях професійної діяльності; соціальна сміливість; 

комунікативна толерантність.  

3. За результатами емпіричного дослідження 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. 

Стосовно ціннісно-смислового компоненту: 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 
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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 реалізації у професійній 

діяльності, 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.  
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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. 

4. 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. 

Розроблено 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 
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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. Відповідно йдеться 

про можливість використання програми формування лідерської позиції 

фахівців соціальних служб у процесі їх професійної підготовки та на курсах 

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. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Авторські методики і авторські модифікації методик 

Додаток А.1 

Авторська модифікація методики незавершених речень  

«Ціннісне ставлення до лідерської позиції фахівців соціальних служб» 

Шановний фахівець соціальних служб! 

Просимо Вас взяти участь у дослідженні проблеми формування 

лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб.  

Вам пропонується перелік відкритих питань на увагу й вміння швидко і 

логічно міркувати. Завершіть кожне речення швидко, не роздумуючи. 

Записуйте перше, що спало Вам на думку. 

Будемо вдячні за Ваші відповіді. 

Виберіть один (декілька) варіанті відповідей або запропонуйте свій 

1. Вкажіть Ваш вік:  

до 30 років;  30-40 років ;  40-50 років;  50-60 років;  більше 60 років 

2. Ваша стать::  

чоловік ______; жінка _____ . 

3. Ваша освіта:  

а)  Рівень освіти:  

загальна середня ;  

середня спеціальна ;  

незакінчена вища ;  

вища ;  

кандидат наук ; 

 доктор наук ;  

б)  спеціальність 

____________________________________________________ 

4. Ваша посада 

5. Ви житель: міста ______; села _____;. 

6. Ваш загальний стаж діяльності:  

до 1 років;  від 1 до 5 років;  від 5 до 10 років;  10 і ≥ років; 

6.  Чи берете Ви участь у: 

благодійних акціях (міських, районних, обласних, державних, регіональних та 

ін.) ______________________________________________; 

роботі благодійних фондів__________________--- 

7. Чи долучаєтесь ви до реалізації проектів у вашій соціальній службі 

__________________________________________________________ 

 

1. Результати роботи соціальної служби залежать, насамперед, від… 

2. Міркуючи про вдосконалення системи надання соціальних послуг… 

3. Прояв лідерської позиції у наданні соціальних послуг … 

4. Психологічна готовність фахівця соціальної служби до управління… 

5. Щоби діяльність соціальної служби відповідала сучасним вимогам…  
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6. Соціальні послуги… 

7. Міркуючи про цінність лідерської позиції у професійній 

діяльності….. 

8. . Здатність фахівця соціальної служби до прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності … 

9. Колектив соціальної служби … 

10. Надання соціальних послуг у наш час… 

11. Реалізація прагнення бути лідером, вести за собою у наданні 

соціальних послуг … 

12. Розвитку здатності фахівця соціальної служби до прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності сприятиме…… 

13. Лідерська позиція соціальної служби та його фахівців… 

14. Якби соціальні послуги в установі соціальної служби…. 

15. Лідерство соціальної служби … 

16. Розвитку здатності фахівця соціальної служби до прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності стає на заваді... 

Ключ до обробки результатів: 

Ставлення до діяльності соціальної служби та системи надання 

соціальних послуг: 

1. Результати роботи соціальної служби залежать, насамперед, від… 

5. Щоби діяльність соціальної служби відповідала сучасним вимогам…  

9. Колектив соціальної служби … 

13. Лідерська позиція соціальної служби та його фахівців… 

Ставлення до соціальних послуг та їх надання: 

2. Міркуючи про вдосконалення системи надання соціальних послуг… 

6. Соціальні послуги… 

10. Надання соціальних послуг у наш час… 

14. Якби соціальні послуги в установі соціальної служби… 

Ставлення до прояву лідерської позиції у наданні соціальних послуг: 

3. Прояв лідерської позиції у наданні соціальних послуг … 

7. Міркуючи про цінність лідерської позиції у професійній діяльності….. 

11. Реалізація прагнення бути лідером, вести за собою у наданні 

соціальних послуг … 

15. Лідерство соціальної служби … 

Ставлення до психологічної готовності діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях проф. діяльності: 

4. Психологічна готовність фахівця соціальної служби до управління… 

8. Здатність фахівця соціальної служби до прояву лідерської позиції у 

професійній діяльності … 

12. Розвитку здатності фахівця соціальної служби до прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності сприятиме… 

16. Розвитку здатності фахівця соціальної служби до прояву лідерської 

позиції у професійній діяльності стає на заваді... 
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Додаток А.2 

Авторська методика «Усвідомленість лідерської позиції фахівцем 

соціальних служб» 
 

Шановний фахівцю соціальних служб! 

Беручи до уваги те, що ви добре розбираєтесь у даному питанні, аналіз 

Вашого професійного та життєвого досвіду допоможе нам сформулювати 

конструктивні пропозиції та впровадити їх у практику соціальних служб. 

Будемо вдячні за Ваші відповіді. 

 

Допишіть речення 

1.1. Лідерська позиція означає для мене _______________________   

1.2. Яку роль відіграє лідерська позиція у професійній діяльності фахівців 

соціальних служб. Висловіть свою думку___________________ 

1.3. Як ви вважаєте, лідерську позицію можна сформувати? Якщо так, то 

вкажіть можливості та шляхи її формування________ 

1.4. Оцініть рівень задоволеності власним проявом лідерської позиції у 

професійній діяльності за дев’ятибальною шкалою. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

Оцініть ступінь своєї згоди з такими твердженнями: 

Лідерська позиція фахівця соціальної служби 

забезпечує … 
згоден 

не 

згоден 

важко 

сказати 

здатність здійснювати вплив на поведінку 

окремих осіб і груп працівників з метою 

зосередження їх зусиль на досягненні цілей 

організації, враховуючи при цьому особисті 

якості 

   

використання не примусового впливу для 

спрямування та мотивування й координації 

діяльності членів групи задля досягнення мети 

   

мистецтво мобілізувати інших учасників до 

прагнення дотримання загальних для всієї групи 

цінностей 

   

свідомий вибір особистості щодо власного місця і 

ролі в житті, обумовлений внутрішніми мотивами 
   

стійке ставлення особистості до навколишнього 

світу, що спрямовує її поведінку, діяльність й 

визначає вектор, характер, зміст її активності  

   

переживання позитивного ставлення до лідерської 

позиції, відчуття задоволеності життям та собою 
   

формування цінностей, смислів, мотивації до 

прояву лідерської позиції 
   

осмисленість життєвої перспективи    
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вдосконалення і розвиток особистісно-

професійних та лідерських якостей, 

відповідальність 

   

підвищення лідерської компетентності, 

актуалізація особистісного потенціалу лідера 
   

формування позитивного ставлення до інших 

людей, активно-позитивного типу установки 

щодо інших людей 

   

використання й генерування інноваційних 

технологій, ініціювання та управління змінами у 

сфері соціальних послуг 

   

підвищення якості та ефективності надання 

соціальних послуг клієнтам 
   

гуманне ставлення до клієнта, альтруїзм    

здатність діяти конструктивно в проблемних 

ситуаціях професійної діяльності 
   

 

 

Статистична перевірка на надійність і валідність методики «Ціннісне 

ставлення до конструктивного перетворення дійсності» за «закритими» 

питаннями. 
 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 90 100,0 

Excluded 0 ,0 

Total 90 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,916 15 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha Part 1 Value ,789 

N of Items 8
a
 

Part 2 Value ,948 

N of Items 7
b
 

Total N of Items 15 

Correlation Between Forms ,644 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,784 

Unequal Length ,784 

Guttman Split-Half Coefficient ,775 
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Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach’

s Alpha if 

Item 

Deleted 

здатність здійснювати вплив на 

поведінку окремих осіб і груп 

працівників з метою 

зосередження їх зусиль на 

досягненні цілей організації, 

враховуючи при цьому особисті 

якості 

35,53 39,757 ,428 ,659 ,916 

використання непримусового 

впливу для спрямування та 

мотивування й координації 

діяльності членів групи задля 

досягнення мети 

35,93 36,400 ,633 ,704 ,910 

мистецтво мобілізувати інших 

учасників до прагнення 

дотримання загальних для всієї 

групи цінностей 

35,56 39,553 ,408 ,449 ,916 

свідомий вибір особистості 

щодо власного місця і ролі в 

житті, обумовлений 

внутрішніми мотивами 

35,80 37,915 ,443 ,605 ,917 

стійке ставлення особистості до 

навколишнього світу, що 

спрямовує її поведінку, 

діяльність й визначає вектор, 

характер, зміст її активності 

35,92 38,230 ,480 ,673 ,915 

переживання позитивного 

ставлення до лідерської позиції, 

відчуття задоволеності життям 

та собою 

36,00 37,775 ,459 ,577 ,917 

формування цінностей, смислів, 

мотивації до прояву лідерської 

позиції 

35,53 37,757 ,674 ,658 ,909 

осмисленість життєвої 

перспективи 
35,60 38,849 ,458 ,650 ,915 

вдосконалення і розвиток 

особистісно-професійних та 

лідерських якостей, 

відповідальність 

35,61 36,892 ,796 ,867 ,905 

підвищення лідерської 

компетентності, актуалізація 

особистісного потенціалу лідера 

35,69 36,329 ,794 ,872 ,905 

формування позитивного 

ставлення до інших людей, 

активно-позитивного типу 

установки щодо інших людей 

35,79 35,697 ,777 ,801 ,905 
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використання й генерування 

інноваційних технологій, 

ініціювання та управління 

змінами у сфері соціальних 

послуг 

35,73 35,591 ,840 ,867 ,903 

підвищення якості та 

ефективності надання 

соціальних послуг клієнтам 

35,68 37,300 ,707 ,801 ,908 

гуманне ставлення до клієнта, 

альтруїзм 
35,94 35,783 ,694 ,721 ,908 

здатність діяти конструктивно в 

проблемних ситуаціях 

професійної діяльності 

35,72 36,023 ,806 ,903 ,904 
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Додаток А.3 

Аналіз ситуацій лідерської активності фахівців соціальних служб у 

професійній діяльності 

(авторська розробка) 

 

Ситуація 1 

За аналізом кількості клієнтів, які звертаються за соціальними послугами до 

соціальної служби в порівнянні з минулими роками, Ви помітили, що 

зменшилась кількість бажаючих отримувати соціальні послуги в установі, де 

Ви працюєте. 

Ваші дії? ___________________________________________________________ 

 

Ситуація 2 

До вас, фахівця соціальної служби звернулася жінка з інвалідністю задля 

можливості отримати соціальні послуги щодо оформлення субсидії. Клієнтка 

повідомила, що вона неодноразово зверталась за послугою, але їй постійно 

відмовляють, посилаючись на нестачу якихось довідок (кожен раз нової). 

Вона проживає з неповнолітнім сином.  

Ваші дії____________________________________________________________ 

 

Ситуація 2 

У вас як фахівця соціальної служби у справах дітей на обліку асоціальна 

родина вже 6 років поспіль. Сім’я має 6 дітей, 3 з яких перебувають в 

інтернаті. 3 менших проживають з матір’ю і бабусею (ведуть здоровий спосіб 

життя) окремо від батька останні півроку. Ваш керівник соціальної служби 

наполягає, щоб ви оформили документи на вилучення менших дітей із сім’ї.  

Ваші дії____________________________________________________________ 

 

Ситуація 3. 

В порівнянні з минулими роками в соціальній службі, в якій Ви 

працюєте відбулися зміни соціальних працівників і, на жаль, відгуки про їх 

професіоналізм не відповідають вимогам вашої установи. 

Ваші дії?______________________________________________________ 

 

Ситуація 4. 

В порівнянні з минулими роками у соціальній службі, в якій Ви 

працюєте відбулися зміни, які зумовили зростання кількості бажаючих 

отримати соціальні послуги обслуговування саме у вашій соціальній службі, 

покращилися матеріально-технічна база, підвищився рівень професіоналізму 

ваших працівників, кількість позитивних відгуків збільшилася, як про 

установу, так і про надання соціальних послуг. 

Ваші дії?______________________________________________________ 
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Ситуація 5. 

До вас як соціального працівника звернувся вчитель ЗОШ з проблемою 

стосовно неповнолітнього учня К., котрий перестав відвідувати заняття.  Крім 

того, на думку викладача, мати не займається вихованням сина, постійно 

відсутня, не цікавиться його життям. На виклики фахівця до школи жінка не 

прийшла. Це спонукало фахівця відвідати сім’ю за місцем проживання, де він 

побачив багато гостей напідпитку. За результатами побаченого, а також через 

неможливість поспілкуватися з матір’ю фахівець доповів керівництву школи 

про антисоціальну поведінку матері. 

Наступного дня мати прийшла на виклик до школи, де їй зауважили про 

неприпустимість подібних «зібрань» удома. Соціально-педагогічна робота у 

подальшому організовувалась з урахуванням того, що в сім’ї несприятливі 

умови для проживання й виховання неповнолітнього. 

Додаткова інформація (мати багато працює, має приватну справу, що 

спричинює часті роз’їзди по різних містах України. Це і стало причиною 

упущень у вихованні сина. Під час відвідин фахівцем відзначали 50-річний 

ювілей матері). 

Ваші дії?______________________________________________________ 
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Додаток А.4 

Методика «Мотиви прояву лідерської позиції у професійній діяльності» 

(модифікація В. Танасійчука, В. Балахтар методики О. Бондарчук, 

Л. Карамушки «Мотиви професійної діяльності» (2014) 

 

Проранжуйте наведені нижче мотиви залежно від значущості кожного з 

них для фахівця соціальних служб, на перше місце поставте найзначущий 

мотив, на останнє, 18-е – найменш значущий. 

Твердження 

 

Лідерська позиція означає для мене можливість: Місце 

мотиву 

бажання підвищити якість надання соціальних послуг  

бажання підняти престиж соціальних служб у суспільстві  

бажання створити й просувати на ринку соціальних послуг 

соціальну службу інноваційного типу, щоби краще надавати 

соціальні послуги різним категоріям населення в нових умовах 

 

бажання здійснювати вплив на поведінку окремих осіб і груп 

працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей 

соціальної служби 

 

прагнення ефективно вирішувати проблеми професійної діяльності  

прагнення працювати з командою соціальної служби щодо 

формування лідерської позиції кожного працівника 

 

бажання розширювати соціальні зв’язки  

бажання мати гарні відгуки громадськості про діяльність 

соціальної служби 

 

бажання ствердити власну репутацію як одного з найкращих 

фахівця соціальної служби 

 

бажання ініціювати та управляти змінами у сфері соціальних 

послуг 

 

самопізнання власних лідерських якостей та усвідомлення їх 

впливу на професійну діяльність у сфері соціальних служб 

 

бажання оволодіти методиками формування лідерської позиції  

бажання підняти статус за рахунок реалізації власного лідерського 

потенціалу в професійній діяльності 

 

опанувати методики розв’язання проблем різних категорій 

населення шляхом їх адаптації до життя в сучасних умовах 

 

прагнення виконувати обов’язок перед суспільством щодо 

вирішення соціальних проблем та сприяння підвищенню якості 

життя населення 

 

прагнення якісно реалізувати функції фахівця соціальних служб  

бажання поліпшити власне матеріальне становище  

прагнення активно взаємодіяти з соціальними службами, 

благодійними фондами тощо 
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Ключ до опрацювання результатів. 

Групи мотивів: 

1) широкі соціальні мотиви:  

 бажання підвищити якість надання соціальних послуг; 

 бажання підняти престиж соціальних служб у суспільстві; 

 прагнення виконувати обов’язок перед суспільством щодо вирішення 

соціальних проблем та сприяння підвищенню якості життя населення; 

2) власне професійні мотиви:  

 бажання створити й просувати на ринку соціальних послуг соціальну 

службу інноваційного типу, щоби краще надавати соціальні послуги різним 

категоріям населення в нових умовах; 

 бажання здійснювати вплив на поведінку окремих осіб і груп 

працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей соціальної 

служби; 

 прагнення ефективно вирішувати проблеми професійної діяльності; 

 бажання ініціювати та управляти змінами у сфері соціальних послуг; 

 прагнення якісно реалізувати функції фахівця соціальних служб; 

3) престижні мотиви:  

 бажання мати гарні відгуки громадськості про діяльність соціальної 

служби; 

 бажання ствердити власну репутацію як одного з найкращих фахівця 

соціальної служби;  

 бажання підняти статус за рахунок реалізації власного лідерського 

потенціалу в професійній діяльності; 

4) мотиви особистісного розвитку та професійного вдосконалення:  

 прагнення працювати з командою соціальної служби щодо формування 

лідерської позиції кожного працівника; 

 самопізнання власних лідерських якостей та усвідомлення їх впливу на 

професійну діяльність у сфері соціальних служб; 

 бажання оволодіти методиками формування лідерської позиції; 

 опанувати методики розв’язання проблем різних категорій населення 

шляхом їх адаптації до життя в сучасних умовах; 

5) прагматичні мотиви: 

 бажання розширювати соціальні зв’язки; 

 бажання поліпшити власне матеріальне становище; 

 прагнення активно взаємодіяти з соціальними службами, благодійними 

фондами тощо. 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 90 100,0 

Excluded 0 ,0 

Total 90 100,0 
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Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,995 18 

 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha Part 1 Value ,987 

N of Items 9 

Part 2 Value ,994 

N of Items 9 

Total N of Items 18 

Correlation Between Forms ,969 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,984 

Unequal Length ,984 

Guttman Split-Half Coefficient ,984 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

мот1 212,57 2197,282 ,879 ,995 

мот2 212,89 2188,999 ,908 ,995 

мот3 212,89 2199,538 ,934 ,994 

мот4 212,91 2208,734 ,961 ,994 

мот5 212,78 2201,096 ,952 ,994 

мот6 212,89 2194,954 ,956 ,994 

мот7 213,20 2171,802 ,976 ,994 

мот8 212,87 2182,836 ,944 ,994 

мот9 212,86 2184,709 ,925 ,994 

мот10 213,11 2174,145 ,977 ,994 

мот11 212,98 2177,415 ,972 ,994 

мот12 212,81 2198,897 ,956 ,994 

мот13 212,88 2174,288 ,970 ,994 

мот14 212,84 2158,740 ,967 ,994 

мот15 212,96 2168,402 ,969 ,994 

мот16 212,90 2186,855 ,958 ,994 

мот17 213,10 2179,731 ,964 ,994 

мот18 212,94 2180,547 ,969 ,994 
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Додаток Б 

Результати констатувального етапу емпіричного дослідження 

 

Додаток Б.1 

Опис вибірки 
Frequency Table 

стать досліджуваних 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid жінки 184 71,9 71,9 71,9 

чоловіки 72 28,1 28,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

групи досліджуваних за віком 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid до 30 років 75 29,3 29,3 29,3 

30-40 років 91 35,5 35,5 64,8 

40-50 років 53 20,7 20,7 85,5 

понад 50 років 37 14,5 14,5 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

спеціальність 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid інша спеціальність 77 30,1 30,1 30,1 

споріднена 

спеціальність 
83 32,4 32,4 62,5 

за фахом 96 37,5 37,5 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

посада 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid працівник 190 74,2 74,2 74,2 

керівник 66 25,8 25,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

місце проживання 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid село 112 43,8 43,8 43,8 

місто 144 56,3 56,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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стаж роботи на посаді 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid до 1 року 34 13,3 13,3 13,3 

від 1 до 5 років 59 23,0 23,0 36,3 

від 5 до 10 років 64 25,0 25,0 61,3 

понад 10 років 99 38,7 38,7 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

участь у благодійних фондах 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ні 71 27,7 27,7 27,7 

так 185 72,3 72,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

участь у соціальних проєкттах 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ні 38 14,8 14,8 14,8 

так 218 85,2 85,2 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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Додаток Б.2 

Результати дослідження ціннісно-смислового компоненту  

лідерської позиції фахівців соціальних служб  

 

Factor Analysis 
Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative % 

1 3,230 17,943 17,943 3,230 17,943 17,943 2,875 15,972 15,972 

2 2,623 14,574 32,517 2,623 14,574 32,517 2,301 12,782 28,754 

3 2,139 11,881 44,398 2,139 11,881 44,398 2,106 11,698 40,452 

4 2,023 11,237 55,635 2,023 11,237 55,635 1,821 10,118 50,571 

5 1,314 7,298 62,933 1,314 7,298 62,933 1,796 9,980 60,551 

6 1,257 6,985 69,919 1,257 6,985 69,919 1,458 8,098 68,649 

7 1,141 6,337 76,255 1,141 6,337 76,255 1,369 7,606 76,255 

8 ,917 5,093 81,348       

9 ,670 3,720 85,069       

10 ,581 3,229 88,298       

11 ,525 2,919 91,217       

12 ,468 2,601 93,818       

13 ,443 2,462 96,279       

14 ,281 1,561 97,841       

15 ,187 1,039 98,880       

16 ,110 ,609 99,489       

17 ,083 ,459 99,948       

18 ,009 ,052 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Rotated Component Matrix

a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1. активне діяльнісне життя       -,899  

2. життєва мудрість  -,595       

3. здоров’я    -,821     

4. цікава робота; -,771       

5. краса природи і мистецтва    ,727     

6. любов     -,750    

7. матеріально забезпечене життя  ,875      

8. наявність гарних і вірних друзів       ,881 

9. суспільне визнання     -,834   

10. пізнання    ,766    

11. продуктивне життя       -,643 

12. розвиток     ,519   

13. розваги ,701       

14. свобода ,750       

15. щасливе сімейне життя  ,718      

16. щастя інших    -,479    

17. творчість   ,829     

18. упевненість у собі     ,740   
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Frequency Table 
 

Ціннісне ставлення до діяльності соціальної служби та системи 
надання соціальних послуг 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid негативне 31 12,1 12,1 12,1 

амбівалентне 207 80,9 80,9 93,0 

позитивне 18 7,0 7,0 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
Ставлення до соціальних послуг та їх надання: 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid негативне 64 25,0 25,0 25,0 

амбівалентне 186 72,7 72,7 97,7 

позитивне 6 2,3 2,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
Ставлення до прояву лідерської позиції у наданні соціальних послуг 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid негативне 39 15,2 15,2 15,2 

амбівалентне 176 68,8 68,8 84,0 

позитивне 41 16,0 16,0 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

Ставлення до психологічної готовності діяти конструктивно в 
проблемних ситуаціях проф. діяльності 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid негативне 10 3,9 3,9 3,9 

амбівалентне 223 87,1 87,1 91,0 

позитивне 23 9,0 9,0 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
цілі в житті 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 63 24,6 24,6 24,6 

середній 168 65,6 65,6 90,2 

високий 25 9,8 9,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

процес життя 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 55 21,5 21,5 21,5 

середній 172 67,2 67,2 88,7 

високий 29 11,3 11,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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результат життя 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 118 46,1 46,1 46,1 

середній 64 25,0 25,0 71,1 

високий 74 28,9 28,9 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

локус контролю-Я 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 57 22,3 22,3 22,3 

середній 129 50,4 50,4 72,7 

високий 70 27,3 27,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

локус контолю - життя 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 53 20,7 20,7 20,7 

середній 169 66,0 66,0 86,7 

високий 34 13,3 13,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

осмисленість життя 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 77 30,1 30,1 30,1 

середній 150 58,6 58,6 88,7 

високий 29 11,3 11,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

рівні ціннісно-смислового компоненту лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 43 16,8 16,8 16,8 

середній 193 75,4 75,4 92,2 

високий 20 7,8 7,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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Додаток Б.3 

Результати дослідження когнітивно-рефлексивного компоненту  

лідерської позиції фахівців соціальних служб 
 

обізнаність щодо сутності лідерської позиції та її ролі в діяльності фахівців 

соціальних служб 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 14 5,5 26,9 26,9 

середній 33 12,9 63,5 90,4 

високий 5 2,0 9,6 100,0 

Total 52 20,3 100,0  

Missing System 204 79,7   

Total 256 100,0   

 

рівні рефлексивності 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 20 7,8 38,5 38,5 

середній 29 11,3 55,8 94,2 

високий 3 1,2 5,8 100,0 

Total 52 20,3 100,0  

Missing System 204 79,7   

Total 256 100,0   

 

самооцінка власної лідерської позиції як фахівця соціальної служби 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низька 51 19,9 19,9 19,9 

середня 163 63,7 63,7 83,6 

висока 42 16,4 16,4 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

лідерська позиція означає для мене 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid відповідальність 13 5,1 25,0 25,0 

згуртування 8 3,1 15,4 40,4 

самореалізація, успіх 4 1,6 7,7 48,1 

авторите, статус 11 4,3 21,2 69,2 

обізнаність 2 ,8 3,8 73,1 

працьовитість 6 2,3 11,5 84,6 

еталон у роботі та 

комунікації 
8 3,1 15,4 100,0 

Total 52 20,3 100,0  

Miss

ing 

System 
204 79,7   

Total 256 100,0   
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роль  лідерської позиції у професійній діяльності фахівців соціальних 

служб 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid упевненість у собі 16 6,3 6,3 6,3 

якісні послуги 53 20,7 20,7 27,0 

активізує 

внутрішні ресурси 
18 7,0 7,0 34,0 

організація команди 20 7,8 7,8 41,8 

принципово не 

відіграє 
21 8,2 8,2 50,0 

утруднюються з 

відповіддю 
128 50,0 50,0 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

можливість і шляхи формування лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid самомотивація 50 19,5 19,5 19,5 

навчання 31 12,1 12,1 31,6 

потенціал 30 11,7 11,7 43,4 

задатки 17 6,6 6,6 50,0 

ні, лідером 

народжуютья 
70 27,3 27,3 77,3 

утруднюються з 

відповіддю 
58 22,7 22,7 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

самооцінка власної лідерської позиції як фахівця соціальної служби 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низька 51 19,9 19,9 19,9 

середня 163 63,7 63,7 83,6 

висока 42 16,4 16,4 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

рівні когнітивно-рефлексивного компоненту лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 62 24,2 24,2 24,2 

середній 158 61,7 61,7 85,9 

високий 36 14,1 14,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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Додаток Б.4 

Результати дослідження афективно-оцінного компоненту компоненту  

лідерської позиції фахівців соціальних служб… 
 

Frequencies 

тип емоційного ставлення до інших людей 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid приховано-

негативнтй 
84 32,8 32,8 32,8 

нейтрально-байдужий 12 4,7 4,7 37,5 

функціонально-

діловий 
79 30,9 30,9 68,4 

ситуативно-

субєктивний 
71 27,7 27,7 96,1 

активно-позитивний 10 3,9 3,9 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

Quick Cluster 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 

широкі соціальні мотиви 10,6 17,0 14,7 

власне професійні мотиви 10,6 16,7 14,7 

престижні мотиви 10,5 16,9 14,7 

мотиви особистісного розвитку та 

професійного вдосконалення 
10,5 16,9 14,7 

прагматичні мотиви 10,3 16,8 14,7 

 

Number of Cases in 

each Cluster 

Cluster 1 143,000 

2 54,000 

3 59,000 

Valid 256,000 

Missing ,000 
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Frequencies 

рівні мотивів 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 143 55,9 55,9 55,9 

середній 59 23,0 23,0 78,9 

високий 54 21,1 21,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

рівні емпатії 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 87 34,0 34,0 34,0 

середній 120 46,9 46,9 80,9 

високий 49 19,1 19,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

рівні афективно-оцінного компоненту лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 132 51,6 51,6 51,6 

середній 113 44,1 44,1 95,7 

високий 11 4,3 4,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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Додаток Б.5 

Результати дослідження регулятивно-поведінкового компоненту  

лідерської позиції фахівців соціальних служб  

 
Аналіз ситуацій 

 

Frequency Table 
 

сит1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 49 19,1 19,1 19,1 

2 112 43,8 43,8 62,9 

3 12 4,7 4,7 67,6 

4 26 10,2 10,2 77,7 

5 57 22,3 22,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

сит2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 46 18,0 18,0 18,0 

2 8 3,1 3,1 21,1 

3 45 17,6 17,6 38,7 

4 118 46,1 46,1 84,8 

5 39 15,2 15,2 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

сит3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 57 22,3 22,3 22,3 

2 8 3,1 3,1 25,4 

3 96 37,5 37,5 62,9 

4 47 18,4 18,4 81,3 

5 48 18,8 18,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

сит4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 57 22,3 22,3 22,3 

2 45 17,6 17,6 39,8 

3 24 9,4 9,4 49,2 

4 63 24,6 24,6 73,8 

5 67 26,2 26,2 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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сит5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 52 20,3 20,3 20,3 

2 99 38,7 38,7 59,0 

3 85 33,2 33,2 92,2 

4 20 7,8 7,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

рівні здатності діяти конструктивно 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 80 31,3 31,3 31,3 

середній 140 54,7 54,7 85,9 

високий 36 14,1 14,1 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

Соціальна сміливість 

рівні соціальної сміливості 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 80 31,3 31,3 31,3 

середній 123 48,0 48,0 79,3 

високий 53 20,7 20,7 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

Комунікативна толерантність 

уміння розуміти та приймати індивідуальність іншого 

 

Frequenc

y Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 

рівень 
78 30,5 30,5 30,5 

середній рівень 82 32,0 32,0 62,5 

толерантний рівень 96 37,5 37,5 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

тенденції оцінювати інших, орієнтуючись на себе в якості еталону 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 

рівень 
74 28,9 28,9 28,9 

середній рівень 48 18,8 18,8 47,7 

толерантний рівень 134 52,3 52,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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категоричність або консерватизм в оцінках людей 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 
рівень 

93 36,3 36,3 36,3 

середній рівень 55 21,5 21,5 57,8 

толерантний рівень 108 42,2 42,2 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
схильність підганяти партнерів під себе 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 
рівень 

77 30,1 30,1 30,1 

середній рівень 72 28,1 28,1 58,2 

толерантний рівень 107 41,8 41,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
нетерпимість до стану фізичного або психічного дискомфорту у партнера 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 
рівень 

96 37,5 37,5 37,5 

середній рівень 54 21,1 21,1 58,6 

толерантний рівень 106 41,4 41,4 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
уміння приховувати неприємні почуття при зустрічі з 

некомунікабельними якостями партнерів 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 
рівень 

97 37,9 37,9 37,9 

середній рівень 54 21,1 21,1 59,0 

толерантний рівень 105 41,0 41,0 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 
схильність перевиховувати партнера 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 
рівень 

89 34,8 34,8 34,8 

середній рівень 68 26,6 26,6 61,3 

толерантний рівень 99 38,7 38,7 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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уміння вибачати іншому його помилки 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 

рівень 
89 34,8 34,8 34,8 

середній рівень 78 30,5 30,5 65,2 

толерантний рівень 89 34,8 34,8 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

адаптивні здібності у взаємодії з людьми 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid інтолерантний 

рівень 
79 30,9 30,9 30,9 

середній рівень 103 40,2 40,2 71,1 

толерантний рівень 74 28,9 28,9 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

рівні комунікативної толерантності 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 75 29,3 29,3 29,3 

середній 73 28,5 28,5 57,8 

високий 108 42,2 42,2 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

 

рівні регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid низький 41 16,0 16,0 16,0 

середній 196 76,6 76,6 92,6 

високий 19 7,4 7,4 100,0 

Total 256 100,0 100,0  
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Додаток В 

Результати дослідження рівня прояву лідерської позиції фахівців соціальних 

служб залежно від їх соціально-демографічних і організаційно-

професійних характеристик 
 

Frequency Table 

рівні лідерської позиції 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid низький 14 5,5 5,5 5,5 

нижчий 

середнього 
63 24,6 24,6 30,1 

середній 150 58,6 58,6 88,7 

вищий середнього 29 11,3 11,3 100,0 

Total 256 100,0 100,0  

 

Univariate Analysis of Variance 

Соціально-демографічні особливості 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: рівні лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
22,297

a
 7 3,185 7,137 ,000 

Intercept 1129,095 1 1129,095 2529,793 ,000 

стать2 4,864 1 4,864 10,898 ,001 

вік2 3,053 3 1,018 2,280 ,080 

стать2 * вік2 18,604 3 6,201 13,895 ,000 

Total 2080,000 256    

Corrected Total 132,984 255    

 

Dependent Variable:   рівні ціннісно-смислового компоненту лідерської 

позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
6,458

a
 7 ,923 4,200 ,000 

Intercept 559,555 1 559,555 2547,360 ,000 

стать2 1,090 1 1,090 4,961 ,027 

вік2 ,825 3 ,275 1,251 ,292 

стать2 * вік2 3,764 3 1,255 5,712 ,001 

Total 995,000 256    

Corrected Total 60,934 255    
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Dependent Variable:   рівні когнітивно-рефлексивного компоненту 
лідерської позиції   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 

8,117
a
 7 1,160 3,296 ,002 

Intercept 537,467 1 537,467 1527,842 ,000 
стать2 2,042 1 2,042 5,805 ,017 
вік2 5,920 3 1,973 5,609 ,001 
стать2 * вік2 1,904 3 ,635 1,804 ,147 
Total 1018,000 256    
Corrected Total 95,359 255    
 

Dependent Variable:   рівні афективно-оцінного компоненту лідерської 
позиції   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 

11,521
a
 7 1,646 5,494 ,000 

Intercept 363,460 1 363,460 1213,360 ,000 
стать2 1,988 1 1,988 6,638 ,011 
вік2 6,039 3 2,013 6,721 ,000 
стать2 * вік2 ,315 3 ,105 ,351 ,789 
Total 683,000 256    
Corrected Total 85,809 255    
 

Dependent Variable:   рівні регулятивно-поведінкового компоненту лідерської 
позиції   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2,830

a
 7 ,404 1,814 ,085 

Intercept 613,673 1 613,673 2753,112 ,000 
стать2 ,523 1 ,523 2,346 ,127 
вік2 1,797 3 ,599 2,688 ,047 
стать2 * вік2 1,422 3 ,474 2,126 ,097 
Total 996,000 256    
 

Dependent Variable:  Ціннісне ставлення до діяльності соціальної служби та 
системи надання соціальних послуг   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 7,208

a
 7 1,030 6,209 ,000 

Intercept 562,189 1 562,189 3389,674 ,000 
стать2 2,819 1 2,819 16,999 ,000 
вік2 4,552 3 1,517 9,149 ,000 
стать2 * вік2 2,047 3 ,682 4,114 ,007 
Total 1021,000 256    
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Dependent Variable: Ставлення до соціальних послуг та їх надання:   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 

8,637
a
 7 1,234 6,345 ,000 

Intercept 478,100 1 478,100 2458,774 ,000 
стать2 ,948 1 ,948 4,877 ,028 
вік2 ,875 3 ,292 1,500 ,215 
стать2 * вік2 6,801 3 2,267 11,658 ,000 
Total 862,000 256    
 

Dependent Variable: Ставлення до прояву лідерської позиції у наданні 
соціальних послуг   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 7,530

a
 7 1,076 3,682 ,001 

Intercept 599,661 1 599,661 2052,555 ,000 
стать2 1,734 1 1,734 5,935 ,016 
вік2 4,844 3 1,615 5,527 ,001 
стать2 * вік2 4,752 3 1,584 5,422 ,001 
Total 1112,000 256    
 

Dependent Variable:   усвідомлення можливостей і шляхів формування 
лідерської позиції фахівця соціальної служби   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 46,005

a
 7 6,572 5,276 ,000 

Intercept 609,446 1 609,446 489,242 ,000 
стать2 25,561 1 25,561 20,519 ,000 
вік2 1,435 3 ,478 ,384 ,765 
стать2 * вік2 10,372 3 3,457 2,775 ,042 
Total 1494,000 256    

 

Dependent Variable: здатність конструктивно діяти у проблемних ситуаціях 
професійної діяльності   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 42,032

a
 7 6,005 7,769 ,000 

Intercept 1421,630 1 1421,630 1839,456 ,000 
вік2 4,371 3 1,457 1,885 ,133 
стать2 ,121 1 ,121 ,156 ,693 
вік2 * стать2 21,673 3 7,224 9,348 ,000 
Total 2421,600 256    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:  цілі в житті   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
20,469

a
 7 2,924 11,717 ,000 

Intercept 646,571 1 646,571 2590,847 ,000 

стать2 4,473 1 4,473 17,923 ,000 

вік2 13,868 3 4,623 18,523 ,000 

стать2 * вік2 1,538 3 ,513 2,054 ,107 

Error 61,891 248 ,250   

Total 960,000 256    

Corrected Total 82,359 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: результат життя   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 58,661
a
 7 8,380 16,524 ,000 

Intercept 622,736 1 622,736 1227,883 ,000 

стать2 14,469 1 14,469 28,529 ,000 

вік2 2,030 3 ,677 1,334 ,264 

стать2 * вік2 19,248 3 6,416 12,651 ,000 

Error 125,776 248 ,507   

Total 1040,000 256    

Corrected Total 184,438 255    

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рівні лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,009
a
 3 1,670 3,288 ,021 

Intercept 1363,892 1 1363,892 2685,677 ,000 

стать2 ,007 1 ,007 ,015 ,904 

місце2 4,096 1 4,096 8,065 ,005 

стать2 * місце2 1,393 1 1,393 2,742 ,099 

Error 127,976 252 ,508   

Total 2080,000 256    

Corrected Total 132,984 255    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рівні афективно-оцінного компоненту лідерської 

позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
21,169

a
 3 7,056 27,509 ,000 

Intercept 429,990 1 429,990 1676,328 ,000 

стать2 ,076 1 ,076 ,294 ,588 

місце2 16,187 1 16,187 63,106 ,000 

стать2 * місце2 7,960 1 7,960 31,034 ,000 

Error 64,640 252 ,257   

Total 683,000 256    

Corrected Total 85,809 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рівні регулятивно-поведінкового компоненту 

лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
8,708

a
 3 2,903 14,807 ,000 

Intercept 722,162 1 722,162 3683,832 ,000 

стать2 2,874 1 2,874 14,658 ,000 

місце2 5,236 1 5,236 26,709 ,000 

стать2 * місце2 6,339 1 6,339 32,334 ,000 

Error 49,401 252 ,196   

Total 996,000 256    

Corrected Total 58,109 255    

 

Crosstabs 

 

місце проживання * тип установки на інших людей Crosstabulation 

% within місце проживання   

 

тип установки на інших людей 

Total 

приховано-

негативнтй 

нейтрально-

байдужий 

функціональ

-но-діловий 

ситуативно-

субєктивний 

активно-

позитивний 

місце 

проживанн

я 

село 62,5%  19,6% 12,5% 5,4% 100,0% 

місто 
9,7% 8,3% 39,6% 39,6% 2,8% 100,0% 

Total 32,8% 4,7% 30,9% 27,7% 3,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 88,667
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 97,768 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 53,277 1 ,000 

N of Valid Cases 256   

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   соціальна сміливість   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
957,460

a
 3 319,153 20,381 ,000 

Intercept 38235,986 1 38235,986 2441,771 ,000 

стать2 28,174 1 28,174 1,799 ,181 

місце2 647,195 1 647,195 41,330 ,000 

стать2 * місце2 322,070 1 322,070 20,568 ,000 

Error 3946,099 252 15,659   

Total 59455,000 256    

Corrected Total 4903,559 255    

 

Організаційно-професійні особливості 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:  рівні лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12,602
a
 3 4,201 8,794 ,000 

Intercept 877,722 1 877,722 1837,366 ,000 

стать2 5,015 1 5,015 10,497 ,001 

посада2 9,430 1 9,430 19,741 ,000 

стать2 * посада2 2,133 1 2,133 4,465 ,036 

Error 120,382 252 ,478   

Total 2080,000 256    

Corrected Total 132,984 255    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Ставлення до прояву лідерської позиції у наданні 

соціальних послуг   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7,378
a
 3 2,459 8,536 ,000 

Intercept 456,317 1 456,317 1583,775 ,000 

посада2 4,697 1 4,697 16,303 ,000 

стать2 1,559 1 1,559 5,411 ,021 

посада2 * стать2 2,400 1 2,400 8,330 ,004 

Error 72,606 252 ,288   

Total 1112,000 256    

Corrected Total 79,984 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рефлексивність   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6794,384
a
 3 2264,795 10,633 ,000 

Intercept 1559724,565 1 1559724,565 7322,622 ,000 

посада2 6367,512 1 6367,512 29,894 ,000 

стать2 1271,751 1 1271,751 5,971 ,015 

посада2 * стать2 78,406 1 78,406 ,368 ,545 

Error 53676,206 252 213,001   

Total 3247365,000 256    

Corrected Total 60470,590 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   здатність конструктивно діяти у проблемних ситуаціях 

професійної діяльності   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12,932
a
 3 4,311 4,921 ,002 

Intercept 1133,352 1 1133,352 1293,690 ,000 

стать2 ,549 1 ,549 ,627 ,429 

посада2 9,515 1 9,515 10,861 ,001 

стать2 * посада2 ,589 1 ,589 ,672 ,413 

Error 220,767 252 ,876   

Total 2421,600 256    

Corrected Total 233,699 255    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рівні лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,724
a
 5 ,945 1,842 ,105 

Intercept 1128,231 1 1128,231 2199,111 ,000 

стать2 ,099 1 ,099 ,194 ,660 

спец2 3,351 2 1,676 3,266 ,040 

стать2 * спец2 1,943 2 ,971 1,893 ,153 

Error 128,260 250 ,513   

Total 2080,000 256    

Corrected Total 132,984 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   комнікативна толерантність (обернені показники)   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 115827,724
a
 5 23165,545 66,335 ,000 

Intercept 452456,979 1 452456,979 1295,618 ,000 

спец2 15383,573 2 7691,787 22,026 ,000 

стать2 41787,676 1 41787,676 119,660 ,000 

спец2 * стать2 14698,612 2 7349,306 21,045 ,000 

Error 87305,276 250 349,221   

Total 880462,000 256    

Corrected Total 203133,000 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   емпатія   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 16024,070
a
 5 3204,814 7,808 ,000 

Intercept 907924,010 1 907924,010 2211,969 ,000 

спец2 7774,371 2 3887,186 9,470 ,000 

стать2 12413,595 1 12413,595 30,243 ,000 

спец2 * стать2 8466,262 2 4233,131 10,313 ,000 

Error 102614,930 250 410,460   

Total 1485200,000 256    

Corrected Total 118639,000 255    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   рівні лідерської позиції   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 13,367
a
 3 4,456 9,387 ,000 

Intercept 1592,236 1 1592,236 3354,385 ,000 

стаж2 13,367 3 4,456 9,387 ,000 

Error 119,618 252 ,475   

Total 2080,000 256    

Corrected Total 132,984 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   осмисленість життя   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,073
a
 3 1,691 4,636 ,004 

Intercept 698,502 1 698,502 1914,813 ,000 

стаж2 5,073 3 1,691 4,636 ,004 

Error 91,927 252 ,365   

Total 938,000 256    

Corrected Total 97,000 255    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   здатність конструктивно діяти у проблемних ситуаціях 

професійної діяльності   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
19,158

a
 3 6,386 7,501 ,000 

Intercept 1772,099 1 1772,099 2081,502 ,000 

стаж2 19,158 3 6,386 7,501 ,000 

Error 214,542 252 ,851   

Total 2421,600 256    

Corrected Total 233,699 255    
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Додаток Г 

Результати формувального етапу  

емпіричного дослідження формування лідерської позиції  

фахівців соціальних служб  

Додаток Г.1 

Програма формування лідерської позиції особистості  

фахівця соціальних служб 
Модуль Дії Зміст 

Загальний вступ до програми «Формування лідерської позиції особистості фахівця 

соціальних служб»  

Вступ до 

програми 

(30 хв) 

Вітання. 

Організаційний 

аспект. 

Інформування учасників про мету, завдання, 

результати тренінгу 

Знайомство Вправа «Ось і Я або Хто Я?» 

Очікування 

учасників 

Вивчення очікувань учасників тренінгу (кольорові 

стікери, які прикріплються до фліпчарту, або 

онлайн дошки (Google Jamboard, Miro та ін.) 

 Правила 

групової роботи 

«Мозковий штурм» (групова форма вироблення 

правил взаємодії) 

 Мультимедійна 

презентація: 

«Лідерська позиція у системі надання соціальних 

послуг» (визначення мети та завдань тренінгу). 

 Командоутво-

рення 

Утворення команд (5-7 осіб), Інформування про 

особливості командоутворення, актуальність 

прояву лідерської позиції у сфері соціальних служб, 

мікродискусія  

Перший 

модуль 

програми 

«Лідерська 

позиція як 

цінність» 

(19,5 год) 

Вступ до 

першого 

модулю  

Оголошення мети, завдань, інформацію-

роз’яснення щодо особливостей участі у тренінгу 

Інформаційна 

складова 

Вправа: Як ви розумієте цінність лідерської 

позиції?  

Інтерактивна лекція «Лідерська позиція - цінність і 

роль в осмисленості життєвої перспективи, 

формуванні уявлень про себе як про лідера у сфері 

соціальних служб» (Презентація з використанням 

мультимедійних засобів, в умовах онлайн – 

демонстрування екрану презентації) 

Діагностична 

складова 

Вправа: Діагностика рівня ціннісних орієнтацій 

(Учасникам пропонується опитувальник М. Рокича 

«Ціннісні орієнтації» (Леонтьев, 1992), за 

допомогою якого визначаються термінальні й 

інструментальні цінності як найбільш значущі для 

досліджуваних фахівців). 

Вправа: «Ціннісне ставлення до лідерської позиції 

фахівців соціальних служб» 

Мозковий штурм (робота в парах на визначення 

вмінь швидко і логічно міркувати) 

Групова робота. Визначення осмисленості 
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життєвої перспективи. (Учасникам пропонується 

оцінити джерело сенсу життя, який може бути 

знайдений фахівцем 1) у майбутньому (мети), 2) у 

сьогоденні (процес) 3) у минулому (результат). 

Тест «Смисложиттєві орієнтації» (методика СЖО) 

Д. Леонтьєва (2000) 

Розвивальна 

складова 

Вправа: «16 асоціацій» ( мозковий штурм). 

Учасникам пропонується визначити 16 асоціацій на 

словосполучення «ціннісне ставлення до лідерської 

позиції фахівця соціальних служб». 

Творча складова Учасникам пропонується виконати домашнє 

завдання «Моя лідерська позиція: у минулому, 

сьогодні і у майбутньому 

Підведення 

підсумків 

роботи тренінгу 

Завершення модуля, рефлексія 

Другий модуль 

програми 

«Усвідомле-

ність 

лідерської 

позиції та 

позитивного 

ставлення до 

неї у 

діяльності 

фахівців»  

(20 год) 

Вступ до 

другого модулю 

Оголошення мети, завдань, інформацію-

роз’яснення щодо особливостей участі у  тренінгу 

Актуалізація 

досвіду роботи у 

першій сесії 

тренінгу 

«Що корисного, потрібного, цікавого було для мене 

у попередній зустрічі?» 

Оголошення й 

обговорення 

результатів 

виконання 

домашнього 

завдання 

Оголошення й обговорення результатів виконання 

домашнього завдання: «Моя лідерська позиція: у 

минулому, сьогодні і у майбутньому»  

 

Інформаційна 

складова 

 

Інформаційне повідомлення й дискусія: «Роль 

лідерської позиції у професійній діяльності фахівців 

соціальних служб» 

Вправа: Що таке лідерська позиція? 

Діагностична 

складова 

Діагностика типу емоційного ставлення фахівців 

соціальних служб до інших людей, яких можна 

розглядати як потенційних клієнтів у контексті 

надання соціальної допомоги з використанням 

методики А. Фідлера «Ставлення до знехтуваного 

співробітника, якому віддають найменшу перевагу» 

Діагностика рівня емпатії за методикою 

І. Юсупова (Ильин, 1992). 

Розвивальна 

складова 

 

Впрваа «Досвідчений вовк» 

Вправа: «Повір у себе» 

Групова дискусія «Канали влади» 

Творча складова 

Домашнє завдання «Яких типових помилок ви 

допускаєтеся у прояві лідерської позиції у сфері 

практичної діяльності у соціальній службі?». 

Підведення 

підсумків 

Завершення модуля, рефлексія 
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роботи тренінгу 

Третій 

модуль 

програми 

«Здатність 

проявляти 

лідерську 

позицію у 

професійній 

діяльності» 

(19,5 год) 

Практикум «Здатність проявити лідерську позицію у професійній 

діяльності» 

Вступ до 

третього 

модулю 

Оголошення мети, завдань, інформацію-

роз’яснення щодо особливостей участі у  тренінгу 

Актуалізація 

досвіду роботи у 

другому модулі 

«Що корисного, потрібного, цікавого було для мене 

у попередній зустрічі?» 

Оголошення й 

обговорення 

результатів 

виконання 

домашнього 

завдання 

Оголошення й обговорення результатів виконання 

домашнього завдання: «Яких типових помилок ви 

допускаєтеся у прояві лідерської позиції у сфері 

практичної діяльності у соціальній службі?». 

 

Діагностична 

складова 

 

Аналіз ситуацій лідерської активності фахівців 

соціальних служб у професійній діяльності 

(Учасників поділяють на 5 груп, кожній з яких 

пропонується проаналізувати ситуації щодо 

лідерської активності фахівців соціальних служб у 

професійній діяльності) 

Розвивальна 

складова 

Вправа: «Презентація лідерських якостей» 

(Учасникам пропонується проаналізувати власні 

лідерські якості та вміння; сформувати навички 

вживання лідерських дієслів; освоїти техніку 

самопрезентації) 

Творча 

складова 

Домашнє завдання «Шлях до конструктивних дій в 

проблемних ситуаціях професійної діяльності» 

(Учасникам пропонується розробити стратегію 

формування лідерської позиції та складання 

програми розвитку активно-позитивного типу 

установки щодо інших людей, використовуючи 

метод «ПАКПРРЕ») 

Підведення 

підсумків 

роботи тренінгу 

Завершення модуля, рефлексія 

Підведення 

підсумків 

роботи за 

програмою 

тренінгу (30 

хв) 

Рефлексія Що сподобалось? Що дізналися нового? Чого 

навчилися? 
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Додаток Г.2 

Результати порівняльного аналізу рівнів прояву лідерської позиції  

в групах досліджуваних фахівців соціальних служб до і після до 

формувального експерименту 
 

Crosstabs 
 

Групи досліджуваних * рівні ціннісно-смислового компоненту  

(до формувального експерименту) 
 

групи досліджуваних 

рівні ціннісно-смислового компоненту  

(до формувального експерименту) Total 

низький середній високий   

 експериментальна 11,5% 80,8% 7,7% 100,0% 

  контрольна 20,0% 72,0% 8,0% 100,0% 

Total 15,7% 76,5% 7,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,711 2 ,701 

Likelihood Ratio ,717 2 ,699 

Linear-by-Linear Association ,363 1 ,547 

N of Valid Cases 51   

 

Групи досліджуваних * рівні ціннісно-смислового компоненту 

(після формувального експерименту) 
 

групи досліджуваних 

 

рівні ціннісно-смислового компоненту (після 

формувального експерименту) Total 

низький середній високий   

 експериментальна 3,8% 65,4% 30,8% 100,0% 

  контрольна 16,0% 76,0% 8,0% 100,0% 

Total 9,8% 70,6% 19,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,494 2 ,064 

Likelihood Ratio 5,874 2 ,053 

Linear-by-Linear Association 5,356 1 ,021 

N of Valid Cases 51   
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Групи досліджуваних * рівні когнітивно-рефлексивного компоненту 

(до формувального експерименту) 
 

групи досліджуваних 

рівні когнітивно-рефлексивного 

компоненту (до формувального 

експерименту) 

Total 

низький середній високий   

 експериментальна 26,9% 53,8% 19,3% 100,0% 

  контрольна 24,0% 60,0% 16,0% 100,0% 

Total 25,5% 56,9% 17,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,203 2 ,903 

Likelihood Ratio ,203 2 ,903 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,987 

N of Valid Cases 51   

 

групи досліджуваних * рівні когнітивно-рефлексивного компоненту 

(після формувального експерименту) 

групи досліджуваних рівні когнітивно-рефлексивного компоненту 

(після формувального експерименту) Total 

низький середній високий 

 експериментальна 7,7% 50,0% 42,3% 100,0% 

контрольна 16,0% 68,0% 16,0% 100,0% 

Total 11,8% 58,8% 29,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,449 2 ,108 

Likelihood Ratio 4,592 2 ,101 

Linear-by-Linear Association 3,934 1 ,047 

N of Valid Cases 51   

 

Групи досліджуваних * рівні афективно-оцінного компоненту  

(до формувального експерименту) 

групи досліджуваних 

рівні афективно-оцінного компоненту (до 
формувального експерименту) Total 

низький середній високий 

 експериментальна 50,0% 42,3% 7,7% 100,0% 

контрольна 48,0% 48,0% 4,0% 100,0% 

Total 49,0% 45,1% 5,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,397 2 ,820 
Likelihood Ratio ,404 2 ,817 
Linear-by-Linear Association ,010 1 ,921 
N of Valid Cases 51   

 

Групи досліджуваних * рівні афективно-оцінного компоненту 
(після формувального експерименту) 

Crosstab 

групи досліджуваних 

рівні афективно-оцінного компоненту 
 (після формувального експеприменту) Total 

низький середній високий 

 експериментальна 15,4% 61,5% 23,1% 100,0% 

контрольна 40,0% 56,0% 4,0% 100,0% 

Total 27,5% 58,8% 13,7% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,259 2 ,044 
Likelihood Ratio 6,733 2 ,035 
Linear-by-Linear Association 6,071 1 ,014 
N of Valid Cases 51   

 
Групи досліджуваних * рівні регулятивно-поведінкового компоненту 

(до формувального експерименту) 
 

групи досліджуваних 
  

рівні регулятивно-поведінкового 
компоненту (до формувального 

експерименту) Total 

низький середній високий 

 експериментальна 15,4% 76,9% 7,7% 100,0% 
  контрольна 16,0% 76,0% 8,0% 100,0% 

Total 15,7% 76,5% 7,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,006 2 ,997 

Likelihood Ratio ,006 2 ,997 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,982 

N of Valid Cases 51   
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Групи досліджуваних * рівні регулятивно-поведінкового компоненту 
(після формувального експерименту) 

 

групи досліджуваних  

рівні регулятивно-поведінкового компоненту 

(після формувального експерименту) Total 

низький середній високий 

 експериментальна 3,8% 57,7% 38,5% 100,0% 

  контрольна 16,0% 72,0% 12,0% 100,0% 

Total 9,8% 64,7% 25,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,825 2 ,054 

Likelihood Ratio 6,157 2 ,046 

Linear-by-Linear Association 5,675 1 ,017 

N of Valid Cases 51   

 

Групи досліджуваних* рівнів лідерської позиції  

(до формувального експерименту) 

групи 
досліджуваних 

Рівні лідерської позиції 

(до формувального експерименту) 
Total 

низький нижчий за 

середній 

середній вищий за 

середній 

високий 

експериментальн

а 

7,7% 19,2% 53,8% 19,2%  100,0% 

контрольна 8,0% 20,0% 56,0% 16,0%  100,0% 

Total 7,8% 19,6% 54,9% 17,6%  100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,092 3 ,993 

Likelihood Ratio ,092 3 ,993 

Linear-by-Linear Association ,041 1 ,840 

N of Valid Cases 51   

 

Групи досліджуваних* рівнів лідерської позиції  

(після формувального експерименту) 

групи 

досліджуваних 

Рівні лідерської позиції 

(після формувального експерименту) 
Total 

низький нижчий за 

середній 

середній вищий за 

середній 

високий 

експериментальна  7,7% 57,7% 23,1% 11,5% 100,0% 

контрольна 8,0% 12,0% 60,0% 20,0%  100,0% 

Total 3,9% 9,8% 58,8% 21,6% 5,9% 100,0% 

 



243 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,273 4 ,260 

Likelihood Ratio 7,204 4 ,125 

Linear-by-Linear Association 3,959 1 ,047 

N of Valid Cases 51   

 

 

Порівняльний аналіз динаміки результатів за G-критерієм знаків 

 

Експериментальна група 
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Контрольна група 
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ДОВІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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