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Повертаючись до особливостей 
наукової творчості, до того, хто по-
винен займатися наукою, не можна 
не підкреслити інші необхідні умови, 
що сприяють успіху індивіда. Це  − 
цілеспрямованість, уміння концен-
труватися на предметі діяльності, 
відсутність ліні, несумлінності та неа-
куратності в роботі.   

Хто повинен керувати науковою 
школою – керівник або Лідер? Хоча 
слово «лідер» і стоїть на другому міс-
ці, але слід підкреслили його значи-
мість великою літерою в слові. Дійс-
но, це професіонали різного рівня. 
Якщо першого «поставили» керувати, 
то  другого – спонтанно «висунуло» 
саме життя. Він має теми, ідеї, кон-
цепції. Інакше йому б нічим було «за-
хоплювати» своїх учнів. Для цього не-

обхідний приплив свіжих сил. Це не 
повинні бути співробітники, які стан-
дартно працюють, а такі, що володіють 
власним творчим потенціалом. Під 
цим стандартним визначенням закла-
дається значний сенс. Його важко чіт-
ко визначити, адже немає правил, «ра-
мок», самого процесу творення чогось 
нового. Це не просто добре зроблена 
робота, вчасно і з урахуванням всіх 
вимог, пред’явлених до проблеми. Така 
робота, безсумнівно, важлива в будь-
якій професії. Проте в науковій роботі 
є свої особливості – творчий початок, 
натхнення, прагнення довести роботу 
до фіналу, незважаючи ні на що, від-
криття не обов’язково великого, але 
обов’язково нового!  

Лідерство і керівництво – це два 
різних поняття. Керівництво концен-
трує увагу на тому, щоб люди робили 
речі правильно, а лідерство – на тому, 
щоб люди робили правильні речі. Сьо-
годні роль лідерства особливо акту-
альна для прогресу, тому що постійно 
потрібен приплив нових ідей, теорій, 
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Очевидно, наука, тобто пошук і відкриття нових 
фактів, нових закономірностей в природі і 
суспільстві, – вища особливість людського інтелекту. 
Здатність до творчості властива лише людині. 
В даному контексті слово «творчість» означає 
унікальну здатність мозку людини створювати 
щось нове. І це – основа будь-якої науки. Чи можна 
навчити творчості? Навряд чи. Швидше – неможливо, 
це – дар. Можна мати формальні наукові ступені, 
потім займати високі посади, робити свою професійну 
роботу сумлінно, але нічого не пропонувати нового. 
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концепцій і рішень. Як показує прак-
тика, справжній Лідер має великий 
вплив і спроможність досягати разом 
з колективом хороших результатів.  

За часів Радянського Союзу вихову-
вали прекрасних керівників, але ніяк 
не Лідерів. Сьогодні – попит інший. 
На нинішньому етапі розвитку гро-
мадської культури потрібна наявність, 
виховання низки якостей у тих, хто 
повинен займатися наукою і, тим біль-
ше, керувати напрямом, школою або 
установою.  

1. Креативність. Сьогодні мало 
мати лише фундаментальні знан-
ня, що були загальноприйняті 
століття тому, необхідно щодня 
шукати нові шляхи вирішення 
завдань, проблем з метою по-
ліпшення ефективності роботи. 
Бути креативним – це приймати 
часто нестандартні рішення, що 
відрізняються високою інтелек-
туальністю і новизною.  

2. Постійна жага знань. У вченого 
має бути безперервне прагнення 
до навчання і отримання нових 
знань, він повинен добре орієн-
туватись у всіх новинах науки, 
особливо тієї галузі, в якій він 
безпосередньо працює. Все це 
необхідно для того, щоб грамот-
но вести напрям, давати теми 
учням, впроваджувати нові тех-
нології і методики у виробни-
цтво. Лідер, що володіє жагою 
до знань, − високоефективний 
в управлінні кафедрою, лабора-
торією, інститутом і, звичайно, 
персоналом.  

3. Прагнення до досконалості. 
Талановитий керівник, великий 
вчений повинен не тільки три-
мати високу планку, а й постійно 
вдосконалюватися для досягнен-
ня ще більш високих результатів 
у всіх напрямах науки і в своїй 
безпосередній професії. Істин-
ний Лідер ніколи не буде «туп-
цювати» на місці, роздаючи уч-
ням застарілі, неактуальні теми.  

4. Завзятість, наполегливість. 
Вчений на будь-якому етапі сво-
го кар’єрного росту зобов’яза-
ний перебувати в постійному 

пошуку істини, він повинен ру-
хатися вперед до вирішення по-
ставлених завдань і цілей, поки 
не досягне результату. Не можна 
починати наукову роботу і кида-
ти її на півдорозі. Така наука не 
має продовження, і, можливо, 
хороша, мудра ідея, думка на-
завжди загубиться і не буде реа-
лізована, хоча могла б принести 
багато користі суспільству.   

5. Рішучість. Науковий співробіт-
ник, Лідер повинен бути рішу-
чим, швидко оцінювати ситуацію, 
що склалась, і приймати рішення, 
яке принесе користь і  позитив-
ний результат його колективу. 
Це дозволяє Лідеру не  втрачати 
можливості, які можуть приве-
сти його і команду до успіху.  

6. Ентузіазм. Лідер наукової шко-
ли повинен своїм прикладом 
надихати колектив, буквально 
«заражати» його своєю енергією 
та ентузіазмом і мотивувати лю-
дей до дії. Такий дослідник зна-
ходить нестандартні та ефектив-
ні рішення, що ведуть до успіху 
установи.  

7. Впевненість у собі. У будь-якій 
ситуації Лідер повинен впевне-
но себе почувати при прийнятті 
будь-якого рішення. При цьому 
він повинен бути врівноваже-
ним, емоційно стійким, спокій-
ним і гармонійним. Учений не 
повинен метушитися, навпаки – 
в будь-якій ситуації легко збері-
гати спокій, бути терпимим.  

8. Амбіційність. Кожен дослідник 
повинен ставити перед собою 
досить високі цілі і намагатися їх 
досягти. Однак зайва амбітність 
може призвести до виникнення 
небажаного результату.  

9. Справедливість. Лідер шко-
ли повинен бути справедливим 
у  будь-якій ситуації по відно-
шенню до кожного члена колек-
тиву. Не можна відчувати, біль-
ше того  − явно демонструвати 
або ворожість, або прихильність 
до окремого співробітника. 
Це викличе невдоволення інших 
дослідників, і тоді Лідер не змо-
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же завоювати довіру та повагу 
членів колективу.  

10. Людяність. Одне з найнеобхід-
ніших для лідерства якостей. 
У  будь-якій ситуації в першу 
чергу потрібно залишатися лю-
диною, бути готовим брати до 
уваги думку і потреби всіх членів 
колективу. Будучи відкритим 
до різних думок, Лідер отримує 
набагато більше інформації для 
прийняття своїх рішень.  

Всі ці якості необхідні як Лідеру 
нау кової школи, так і всім вченим, які 
в майбутньому можуть претендувати 
на керівництво науковим колективом. 
Вимога сьогоднішнього дня – це бути 
лідером-екстравертом, а не просто 
пересічним керівником-бюрократом. 
Саме креативні Лідери повинні просу-
вати науку в нашій країні.  

Як же відрізнити справжньо-
го Лідера від звичайного керівника. 
По-перше, Лідер завжди вносить по-
рядок і послідовність у виконувану 
колективом роботу, надихає і привно-
сить ентузіазм. Лідер вміє враховувати 
і прислухатися до потреб інших ко-
лег, поважає їх цінності та емоції. Він 
завжди ставить чіткі цілі та завдання, 
взаємодіючи з кожним членом науко-
вої команди, для нього люди – колеги, 
а не підлеглі. Для керівника люди  – 
це такі собі «раби», які зобов’язані без-
заперечно виконувати свою роботу. 
Найчастіше він не ставить цілей, а ви-
конує команди «зверху».  

По-друге, Лідери не вимагають 
до  себе поваги – вони її заслугову-
ють, будуючи свої відносини з людь-
ми на  довірі, мотивуючи і надихаючи 
їх особистим прикладом. Помилки 
свої та помилки колег визнають легко 
й спільно шукають шляхи їх виправ-
лення. Керівники же в ім’я досягнення 
цілей і мотивації підлеглих використо-

вують контроль і страх – недоліки 
та  провали обговорюються більше 
і болючіше, ніж досягнення та успіхи.  

Наступною відмінною рисою є те, 
що керівник при прийнятті нових рі-
шень робить акцент на старий досвід, 
фундаментальні підвалини, зводячи 
до мінімуму можливість пошуку нових 
шляхів вирішення складних ситуацій. 
Лідер, навпаки, робить постійні спро-
би з розробки нових і неординарних 
рішень проблем, часом йдучи на ризик, 
взявши на себе всю відповідальність.  

Керівник ніколи не піде на вста-
новлення контакту з «проблемними» 
людьми, він буде намагатися їх «злама-
ти». Лідер може встановити добрі від-
носини з такими людьми, не конфлік-
туючи з ними.  

Керівник не вміє і не потребує де-
легувати повноваження, він заздрісно 
ставитися до будь-яких нових ідей, 
що йдуть не від нього. Всі нагороди 
за успіхи він сприймає на свій особи-
стий рахунок. Лідер же передає повно-
важення, вміє їх спрямовувати і при-
ймати результат, підтримує розумну 
ініціативу співробітників у рамках 
актуальних цілей. Всі успіхи – спільні. 
Він вміє святкувати перемогу спільно 
з колективом!  

Саме такі люди – Лідери − повин-
ні бути в науці. Якщо вони будуть пе-
реважати, швидше за все, незабаром 
вдасться скоротити ту прірву, в яку 
невблаганно падає наша наука. Май-
бутнє – за лідерами-екстравертами, 
істинними вченими з високим рівнем 
культури, моралі і відповідальності.  
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