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acquiring information from texts of professional and business orientation in annotations, abstracts, 
business documentation, reports, messages (advertising), etc.

Broadly speaking, tourist manager – a specialist in tourism, that performs the entire set of 
procedures to ensure a customer’s trip abroad. In a narrow sense future tourism manager’s duties 
include: intercultural contacts with travel agencies, investigation of the market, during which 
the manager looks for the best bargain companies in terms of payment and quality of service; 
interaction with airlines for the purchase of airline tickets and contacts with the insurance agent. 
Tourism specialist conducts negotiations with customers, books airline tickets, hotels, insurance 
and prepares all the necessary documents. Manager of Tourism should know the information 
about the country, he offers to visit and sometimes be able to give vague information on unknown 
questions. To avoid this, the tourism company has sections where the manager is responsible for 
one or a few countries; alongside he is regularly involved in famtrips, during which he studies the 
culture and mental characteristics of the country and its hotels. Knowledge of two or more FL at the 
appropriate professional level is the key to success in the tourism business.

Therefore, modern experienced manager of tourism – the specialist who is familiar with large 
volumes of multilingual intercultural information; easily and quickly combines varieties of leisure 
options; knows all features of staying in a particular country; remembers the large amount of 
information; has a high degree of personal organization, has an analytical mind, fl exibility of 
thinking, the conceptualization ability.
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Тетяна ЖУРАВЕЛЬ, Юлія РОГОЗНА,
(Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЙЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сучасні перетворення в політичній та соціальній сферах України об’єктивно вимагають 
нових підходів до соціального розвитку дітей і молоді. При цьому важливе місце надається 
вибору особистістю системи життєвих цінностей, формуванню власних мотивів діяльності, 
визначенню інтересів, розвитку лідерських та організаторських здібностей, які б забезпечу-
вали самоствердження підлітків й молодої людини в суспільстві.
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Розвиток лідерського потенціалу молоді є актуальною проблемою для професійно-техніч-
них навчальних закладів (ПТНЗ), оскільки саме підлітки та молоді люди, які там навчаються, 
за результатами багатьох опитувань, проведених в Україні, визначаються саме тією категорі-
єю учнівської молоді, якій притаманні найбільш ризиковані форми поведінки. Так, за даними 
«Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотиків» («European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs» – ESPAD) 2015 року, в Україні 83,4% підлітків 
мають досвід вживання алкогольних напоїв, 52,3% мають досвід куріння, 11,3% мають досвід 
вживання наркотичних речовин. Відзначено, що значну роль у поширенні негативних явищ 
відіграє тип навчального закладу: серед учнів ПТНЗ після 9 класів це відсоток дорівнює 7,3%, 
серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації – 6,6%, а серед загальноосвітніх шкіл – 4%. 

Відтак, замало проводити лише просвітницьку роботу, важливо формувати життєві на-
вички, які дозволяють дітям і молоді, протистояти потенційним ризикам. Для них мають бути 
створені умови, що пропонують альтернативу асоціальному способу життя. В якості такої 
альтернативи ми розглядаємо формування позитивної моделі лідерства та розвиток потен-
ціалу щодо творення змін на рівні своєї громади.

Займати активну громадську позицію, вміти достойно презентувати себе, підтверджу-
вати власну унікальність значно легше молодим людям, які здатні виконувати роль лідера. 
Таке завдання набуває особливої актуальності в Україні нині, в умовах військового і політич-
ного конфлікту.

З метою визначення потреби в соціально активній молоді як ресурсі змін, з’ясування 
рівня уваги з боку навчального закладу до проблеми розвитку лідерського потенціалу учнів, 
а також визначення готовності самих учнів займати лідерські позиції та бути рушійною силою 
змін, нами було проведено дослідження, яке тривало з вересня по грудень 2016 року на базі 
ПТНЗ Донецької області.

У нашому досліджені було два основних завдання: (1) виявити рівень обізнаності 
учнів-лідерів ПТНЗ щодо явища лідерства, їх установок та мотивації щодо лідерської діяль-
ності, а також досвіду участі та проведення заходів на базі своїх навчальних закладів; (2) 
сприяти підвищенню громадської активності серед учнів-лідерів у їх навчальному закладі.

Для вирішення першого завдання нами було проведено вхідне анкетування серед ліде-
рів учнівського самоврядування ПТНЗ. В опитуванні взяли участь 60 учнів ПТНЗ Донецької 
області, які є лідерами учнівського самоврядування таких ПТНЗ, як Маріупольське вище 
металургійне професійне училище №99, Маріупольський професійний ліцей сфери послуг, 
Маріупольському професійному ліцеї автотранспорту. Вік учнів, що взяли участь в опитуван-
ні, складає від 15 до 19 років.

Перший блок анкети був спрямований на оцінювання такого показника, як обізнаність 
щодо явища лідерства та лідерської діяльності, а також з’ясування того, кого саме вважає 
лідером сучасна учнівська молодь. Як було з’ясовано у ході аналізу результатів анкетуван-
ня, 35% учнів розуміє лідерство як процес керування іншими; 22% опитаних учнів, вважає, 
що лідер це – людина яка домінує та має високий рівень інтелекту, 20% ототожнює лідера 
з цілеспрямованою особистістю, що може впливати на інших, 13% виділяють, що лідер – це 
людина, яка є ініціатором змін, 10% вважає, що лідер – це людина, яка прагне успіху.

З основних якостей, які притаманні лідеру, та формують його образ, підлітки відзначи-
ли такі: комунікабельність (97%), енергійність (97%), доброзичливість (96%), харизматич-
ність (91%), амбіційність (90%), почуття гумору (89%), ініціативність(85%), творчість (83%), 
організованість (82%), високий рівень інтелекту (78%), висока працездатність (76%), відпові-
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дальність (69%), порядність (68%), оригінальність (63%), кмітливість(57%), сміливість (60%), 
дисциплінованість (54%). Частина учнів зазначила, що для лідера характерні і такі якості як: 
егоїзм ( 42%), самовпевненість (31%), домінування (27%).

Нами було проаналізувано відповіді учнів на запитання анкети: «Кого з лідерів ти хотів 
(-ла) б рівнятись/ бути схожим (-ою)». Отримані результати показали, що справжніми ліде-
рами більшість підлітків (74%) вважають: відомих історичних та політичних діячів; кіно-пер-
сонажів, серед яких наявні як позитивні, так і негативні приклади лідерів (що підтверджує не-
повне розуміння підлітками явища лідерства та його особливостей). Частина підлітків (14%) 
зазначили, що хотіли б рівнятись на родичів, друзів, членів учнівського самоврядування, які 
поряд з ними навчаються у їх закладі, викладачів та майстрів. Частина опитаних зазначили, 
що не знають прикладів справжніх лідерів (16%), дехто відповів, що лідери не потрібні взага-
лі (10%), були й ті, хто зазначив, що вони не хочуть на когось рівнятись (14%).

За результатами опитування 78% учнів зазначили, що не знають, з чого повинна почи-
натись діяльність лідера і в чому вона полягає, а 22%, вважають, що лідерство починається 
з самостійного навчання та розвитку. 

Другий блок анкети присвячено визначенню установок та мотивації учнів щодо лідер-
ської діяльності, бажання брати на себе обов’язки для ініціативу з виконання певних за-
вдань, самостійно організовувати соціальнокорисну діяльність у своєму навчальному закла-
ді. Так, 81,6% учнів відзначили високе бажання ініціювати зміни у громаді, починаючи зі 
свого навчального закладу.

Відповідно, можна зробити висновок, що рівень знань підлітків щодо явища лідерства 
досить посередній, так само нечітким є уявлення про те, якою має бути справжній лідер та 
якою є його роль у соціальнозначущих змінах на рівні громад. Водночас, бажання та моти-
вація займатись активною громадською діяльністю знаходиться на досить високому рівні. 

Третій блок стосувався досвіду участі та організації заходів, що провадяться на базі на-
вчального закладу. Серед заходів, що проводяться на базі ПТНЗ учні виділили: олімпіади, 
тематичні концерти до свят (новий рік, день вчителя), КВК, день спорту/професії, спартакіада. 
73,3% учнів зазначили, що дані заходи не були корисним досвідом для них. Отже, можемо 
припустити, що навчальними закладами приділяється недостатня увага розвитку лідерського 
потенціалу учнів, формуванню їх активності, а також залученню їх до заходів, що продукують 
реальні зміни, або ж з стимулюванню учнів до самостійної організації таких ініціатив. 

В межах реалізації другого завдання з лідерами за участі психологів ПТНЗ було впрова-
джено програмою «Будуємо майбутнє разом» тривалістю 36 годин, яка проходила у формі 
тренінгу. Дана програма розроблена Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» за 
підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та спрямована, серед 
іншого, на формування лідерського потенціалу учнівської молоді, формування просоціаль-
ної позиції та мотивації до участі у суспільно корисній діяльності на базі свої навчальних 
закладів та ц громаді в цілому. Одним з головних аспектів програми є виявлення в учасників 
лідерського потенціалу та лідерських якостей. Окрім того, підлітки отримали так зване «до-
машнє завдання» – розробити та провести на рівні свого ПТНЗ або громади назву заходів 
об’єднаних єдиною метою. Мету та орієнтовний план таких заходів командою учасників було 
сформовано на останньому занятті в межах програми. 

Відповідно, після завершення програми учасники оволоділи наступними знаннями та 
навичками: запобігання конфліктів; побудови здорових стосунків з однолітками, членами 
сім’ї та громади; розпізнання власних почуттів та їх опанування; толерантного ставлення 
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до різноманітності; побудови позитивної життєвої перспективи; участі у позитивних змінах 
в громаді; створення своєї ініціативної групи для реалізації спільно визначених ініціатив.

Наступний етап дослідження заплановано провести через три місяці – час, визначений 
для реалізації підлітками запланованих ініціатив. Основним завданням такого дослідження, 
яке планується провести у формі фокусованих групових інтерв’ю, буде з’ясування того, на 
скільки учні впоралися із окресленими для них завданнями, ініціативи якого характеру їм 
вдалося реалізувати, наскільки та в який бік змінився рівень їх вмотивованості до продов-
ження такої діяльності.

Отже, на основі двох перших етапів дослідження можна констатувати, що існує потреба у 
активній роботі з учнями-лідерами щодо підвищення їх лідерського потенціалу, яка зумовлена: 
низьким рівнем обізнаності щодо явища лідерства та лідерської діяльності; відсутності навичок 
створення власних ініціатив, способів та шляхів реалізації соціальнокорисної діяльності, що, в 
свою чергу, відображається на бажанні та мотивації учнів бути рушійною силою змін у суспільстві. 

ЛІТЕРАТУРА
1. «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень се-

ред учнівської молоді: навч.-метод. посіб. / [Л. В. Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та ін.; за ред. 
Т. В. Журавель, М. А. Снітко]. – К.: ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2016. – 298 с.

2. Вживання алкоголю та наркотиків серед учнів і студентів: динаміка та чинники поширення: 
2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/9.pdf. 

3. Журавель Т.В. Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики 
ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів / Т.В. Журавель, А.Г. Піляєв // 
Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття: матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. 
конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2014 р.). – Донецьк: ДОІППО, 2014. – С. 133–139.

4. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: по-
ширення й тенденції в Україні: За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного 
проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речо-
вин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю. Ю. Приймак, Д. М. Павлова, 
О. В. Василенко, О. Т. Сакович, С. З. Сальніков, С. В. Сидяк, Ю. Б. Юдін, Н. С. Нахабич. – К.: 
Поліграфічний центр «Фоліант», 2015. – 200 с.

5. Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої пове-
дінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / [Т. В. Журавель, 
Т. Л. Лях, Т. П. Спіріна та ін.; за ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях]. – К.: ФО-П Буря О. Д., 2014. – 224 с.

Галина ЗАЛУЦЬКА
(Львів, Україна)

ШКІЛЬНИЦТВО ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНІСТЬ УГКЦ В КАНАДІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
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