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лотов и проблемы профессионального и психологического отбора и т.д. Кроме 
того, психологами исследуется проблема ошибок пилотов и разные составля-
ющие концепции «человеческого фактора», которые включают психологичес-
кие характеристики человека, возможности и ограничения его психики. Одна-
ко практически отсутствуют работы, объясняющие феномен ухудшения психо-
логических характеристик пилотов,  т.е.  проблемы профессиональной дефор-
мации пилотов гражданской авиации. Поэтому представляется актуальным и 
практически значимым исследование личностных особенностей (особенностей 
профессиональной деформации) пилотов гражданской авиации. С нашей точ-
ки зрения анализ профессиональной деформации должен учитывать не только 
личностный, но и межличностный контекст.
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Особливостi лiдерства у школярiв у пiдлiтковому вiцi

На даний момент можна констатувати вiдсутнiсть єдиної цiлiсної теорiї 
лiдерства. Аналiз лiтератури з даної проблеми показує  наявнiсть рiзних точок 
зору на розумiння феномену лiдера, що i зумовило вибiр даної теми.

Об'єктом нашого дослiдження стало лiдерство.
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Предметом дослiдження - лiдери в малих сталих групах.
Мета дослiдження — вивчити особливостi лiдерства у школярiв в 

пiдлiтковому вiцi.
Для досягнення поставленої мети вирiшувалися наступнi завдання:
1) виявлення найбiльш авторитетних членiв шкiльних колективiв;
2) виявлення лiдерiв класу за допомогою аналiзу мiжособистiсних стосункiв 

в групi i визначення соцiометричного статусу;  
3) виявлення лiдерiв як членiв колективу, чия думка має визначальне зна-

чення при виробленнi групового рiшення;
4) вивчення поведiнкових характеристик i стратегiй, якi демонструють 

найбiльш впливовi члени класного колективу;
5) вивчення спiввiдношення соцiометричного статусу членiв групи з мiрою їх 

авторитетностi i тим реальним впливом, який вони мають на групову динамiку.
Для проведення дослiдження в якостi дослiджуваних були обранi школярi 

трьох класiв (8-А, 9-А, 9-Б), двох шкiл мiста Харкова (СЕПШ ХГУ «НУА» та 
СШ №4). 

У роботi були використанi наступнi методи:
1) референтометрiя;
2) соцiометрiя;
3) методика систематизованого спостереження Бейлза ;
4) модифiкована методика «формування групових норм» Шерифа.
Отриманi в результатi дослiдження данi оброблялися пакетом програм мате-

матичної статистики SPSS.
В ходi дослiдження були виявленi наступнi факти:
1. Найбiльшим авторитетом у вивчених трьох малих групах, згiдно з мето-

дом референтометрii, користуються троє пiдлiткiв - Голубєнко, Возруд i Кар-
пова.

2. За даними соцiометрiї цi ж пiдлiтки  - Голубєнко, Возруд i Карпова — яв-
ляются емоцiйними лiдерами в своїх колективах. Що ж до лiдерства в дiловiй 
сферi, то за даними соцiометричного методу, воно може як збiгатися з емоцiйним 
лiдерством (як у випадку з Голубєнко), так i не збiгатися з ним (як в двох iнших 
класах).

3. Згiдно з методикою Бейлза, думка цих трьох пiдлiткiв стала визначальною 
при виробленнi групової думки - саме до їх варiанту вирiшення завдання групи 
зрештою схильнi були прислухатися.

Цiкаво, що для досягнення цього результату їм зовсiм не обов'язково тре-
ба було бути найбiльш активними членами групи (у класах були пiдлiтки, що 
демонстрували бiльшу кiлькiсть интеракцiй), не обов'язково було також бути 
найбiльш конструктивними, тобто вносити пропозицiї щодо процедури робо-
ти i тому подiбне, зовсiм не обов'язково було також виявляти цiкавiсть до чу-
жих рiшень. Бiльш того, по останнiй позицiї в двох колективах показники на-
ших лiдерiв взагалi були найменшими. Iншими словами, можна вважати, що 
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вияв цiкавостi до чужих рiшень негативно впливає в пiдлiтковому середовищi 
на авторитетнiсть думки лiдера. Цiкаво також, що жоден з цих дослiджуваних, 
згiдно методу Бейлза, не став дiловим лiдером. В той же час, характерним для 
даних хлопцiв було емоцiйне лiдерство, а також максимальна кiлькiсть позитив-
них интеракцiй.

4. У модифiкованiй методицi «формування групових норм» було виявле-
но, що при оцiнюваннi будь-яких явищ (у нашому випадку - вiзуальнiй оцiнцi 
площi класу) розкид значень оцiнок з кожним подальшим їх обнародуванням 
суттєво зменшувався, формуючи тим самим деякий пiдсумковий груповий 
варiант. Бiльше того, стало очевидним, що на формування цiєї кiнцевої резуль-
туючої оцiнки понад усе вплинула думка все тих же трьох лiдерiв - Голубєнко, 
Возруда i Карпової, оскiльки вiдхилення саме їх оцiнки вiд результуючої було 
мiнiмальним. У зв'язку з цим важливо вiдзначити два цiкавих момента: 

По-перше, їх оцiнки впливали на формування остаточної думки незалежно 
вiд того, наскiльки  правильними вони були (так, в двох з трьох вивчених класiв 
були пiдлiтки, оцiнки площi класу яких були бiльш точними, проте не до їх дум-
ки схилилася у результатi група). 

По-друге, в данiй методицi чiтко проявилася основна стратегiя, якою корис-
тувалися нашi лiдери, - у всiх трьох класах пiдлiтки, думка яких стала для гру-
пи визначальною, на вiдмiну вiд iнших пiдлiткiв, не змiнювали своїх первин-
них оцiнок (або змiнювали їх мiнiмально) впродовж всього експерименту. Така 
стiйкiсть думки, вочевидь, сприяла тому, що саме до їх думки пiдлiтки схильнi 
були прислухатися.

5. Проведення кореляцiйного аналiзу показало, що, в цiлому,  чим бiльший 
авторитет має член колективу (референтометрiя), чим популярнiший вiн при 
встановленнi емоцiйних i дiлових контактiв (соцiометрiя), тим бiльший вплив 
вiн робить на поведiнку i вибори iнших членiв групи, як в ситуацiї активного 
впливу на їх думку (що продемонстрував метод Бейлза), так i в разi простого об-
народування своєї точки зору (модифiкацiя методики Шерифа). В той же час за 
допомогою кореляцiйного аналiзу були виявленi деякi нюанси, а саме:

Пiдсумковi показники методу «соцiометрiя» i методу Бейлза значимо ко-
релюють з пiдсумковими показниками всiх iнших методик, тодi як показни-
ки авторитетностi члена групи за даними методу референтометрiї корелюють 
з основними показниками соцiометрiї i пiдсумковим показником методу Бейл-
за, проте їх кореляцiя з результатами модифiкованої методики «формуван-
ня групових норм» не досягає статусу статистично значимої. Iншими слова-
ми, спостерiгається парадоксальна вiдсутнiсть значимого кореляцiйного зв'язку 
мiж авторитетнiстю члена групи i його реальним впливом на формування гру-
пових оцiнок. На наш погляд даний парадокс може пояснюватися по-рiзному:

- по-перше, тим, що данi методи зверненi до рiзних рiвнiв усвiдомлення 
реальностi. Так, якщо методика референтометрiя звернена скорiш до визначен-
ня декларативного авторитету, що фiгурує в свiдомостi iндивiда, то модифiкацiя 
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методики «формування групових норм» спрямована на виявлення авторитетiв, 
що користуються реальним впливом, незалежно вiд того, усвiдомлюється цей 
вплив iншими членами групи чи нi. 

- По-друге, вiдсутнiсть даної взаємозалежностi може бути пов'язана  
також з особливостями розумiння авторитетностi та її спiввiдношення  
з впливовiстю, характерними для даної вiкової групи. Не виключено, що  
в бiльш старших вiкових групах ситуацiя буде iншою. Можливi i iншi пояснен-
ня, якi ми плануємо зробити предметом аналiзу в перспективi, - в наших по-
дальших дослiдженнях.

Дослiдження саморегуляцiї у старшокласникiв є одним з найваживiших 
напрямкiв, тому що в даному вiцi вiдбувається не тiльки професiйне самовиз-
начення, а й становлення особистостi. А оскiльки вищим рiвнем розвиненостi 
людини є її здатнiсть до самодiяльностi, самопiзнання та саморегулювання,  
тому в центрi уваги виявляється необхiднiсть спецiального навчання школярiв 
саморегуляцiї навчальної дiяльностi, здiйснення рефлексивних дiй у разi ви-
никнення труднощiв та вiдповiдальностi за свою поведiнку [1].

Психологiчний аналiз наукових напрямкiв дослiджуваної проблеми по-
казав, що саморегуляцiя поведiнки є структурним утворенням особистостi, 
яке являє собою єднiсть цiлеспрямованих дiй, якi проявляються у прийняттi 
довiльних рiшень, доборi, оцiнцi засобiв реалiзацiї замисленого, самоаналiзi 
вчинкiв, визначеннi позицiй щодо подiй, ситуацiй та цiннiсному ставленнi 
iндивiда до самого себе [4]. Саморегуляцiя складається з таких компонентiв, 
як усвiдомленi цiлi дiяльностi, модель значущих умов, програми дiй, оцiнка 
результатiв та корекцiя. Iснують iндiвiдуально-стильовi особливостi 
саморегуляцiї, пiд якими  розумiються типовi для людини особливостi сис-
теми психiчного саморегулювання, що стiйко проявляються в рiзних видах 
його дiяльностi та поведiнки [2;3]. До iндiвiдуально-стильових особливостей 
саморегуляцiї вiдносяться, по-перше, iндивiдуальнi особливостi регулятор-
них процесiв, що реалiзують основнi ланки системи саморегулювання, такi, 
як планування, програмування, оцiнка результатiв i т. iн. По-друге, iснують 
стильовi особливостi, якi характеризують функцiонування всiх ланок системи 
саморегулювання та є одночасно суб'ектноособистiсними властивостями (на-
приклад, самостiйнiсть). Предметом дослiдження виступили стильовi харак-
теристики саморегуляцiї у старшокласникiв рiзної статi. Мета дослiдження — 
визначити загальний рiвень саморегуляцiї у старшокласникiв рiзної статi 
та вираженiсть стильових характеристик. У дослiдженнi був використаний 


