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спілкування й комунікації, допоможе майбутнім журналістам підготуватися до успішної професійної 

діяльності. Журналіст повинен не тільки правильно говорити, коректно спілкуватись, здобувати знання, а й 

розвивати свій творчий потенціал, самовдосконалюватись, шліфувати свою майстерність, виробити власний 

стиль тексту, розмови, інтерв’ю, власні манери ведення репортажу, які відповідають його психологічним та 

особистісним, фізіологічним  якостям (як темперамент, характер, зовнішність, тембр голосу, швидкість 

мовлення та інші)[3;с. 12]. 

Закладаючи основи професіоналізму майбутніх журналістів під час навчального процесу треба 

акцентувати увагу на формуванні в них професійної культури, що є необхідною складовою професіоналізму 

журналіста, як і наявність в особи певних психологічних і моральних якостей. Студент має бути професійно 

готовим до всебічного інформування громадськості про реальні події та явища, а також поєднання 

технологічної грамотності з бездоганним виконанням соціальних ролей і професійних функцій з постійним 

почуттям відповідальності, оскільки журналіст відповідальний за професійно-творчу самореалізацію, за 

самовдосконалення і розвиток  власної особистості. 
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Одним з головних кроків в житті кожної молодої людини є вибір професії. Цей період є найбільш 

вирішальним у житті людини, коли остаточно складається фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовується 

проекція головних напрямків пошуків самореалізації. Необґрунтований вибір професії може поставити людину 

перед фактом, що у неї відсутні передумови до виконання трудових функцій за обраною професією. А це 

викликає незадоволення потреби самореалізації та негативно позначається на суспільстві в цілому. 

 Проблемам мотивації присвячено велика кількість концепцій і теорій. Серед найбільш відомих 

змістовні (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак Кленланд) і процесуальні (В. Врум, П. Лаулер). Найбільших успіхів 

у розробці теорій мотивації досягли Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, В.А.Ядов. Ці праці стали 

основою для розробки методологічного інструментарію дослідження мотивації вибору професії 

старшокласниками [1]. 

Мета дослідження  полягає у виявленні домінуючих мотивів вибору професії і ієрархії ціннісних 

структурних компонентів.  

Об’єктом дослідження є мотиваційна сфера старшокласників. Предмет дослідження - потреби і мотиви 

особистості як складова мотивації. 

Дослідження проводилося на базі Малокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховського 

району Херсонської області. Кількість респондентів -30 старшокласників (9-10 клас): 15 хлопців та 15 дівчат.  

Для проведення дослідження нами були використані: методика визначення основних мотивів вибору 

професії (Є.М. Павлютенков), методика вивчення мотивів навчальної діяльності (у модифікації А.А. Реана та 

В.А. Якуніна), методика «Мотиви вибору професії». 

Дослідження дозволило нам зробити висновки: 

Для більшості хлопців домінуючими мотивами вибору професії є: матеріальні – 80,0 %, пізнавальні – 

66,7 % та утилітарні (бажання керувати людьми, робота в місті, чистота та легкість праці, орієнтація на вуз) – 

60,0 %. Дівчата ж при виборі професії керуються такими мотивами, як: пізнавальні (намагання оволодіти 

спеціальними знаннями, пізнання змісту конкретної діяльності) – 53,3 % та соціальні (бажання своєю працею 

сприяти суспільному прогресу, соціальна спрямованість на вищі загальнолюдські цілі та потреби) – 46,7 %.  

У більшості з досліджуваних хлопців (53,3 %) домінуючими при виборі професії є внутрішні соціально 

значимі мотиви, які орієнтовані на високе почуття відповідальності, можливість для росту професійної 

майстерності, реалізацію здібностей до керівної посади та одержання миттєвого гарного результату праці для 

інших [3]. Дівчата найбільш керуються внутрішніми індивідуально значимими мотивами професійного 

самовизначення (86,7 %), що характеризуються потребою у спілкуванні з різними людьми, професія має 

відповідати здібностям, сприяти розумовому та фізичному розвитку, бути привабливою, а також давати великі 

можливості проявити творчість [2]. 

Позитивним є показник, що дуже малий відсоток хлопців та дівчат (по 6,7 %) керуються при виборі 

професії зовнішніми негативними мотивами, що несуть у собі вподобання батьків, можливість обмежитися 

обладнанням, престиж професії, єдино можливий вибір за певних обставин та вплив друзів [1]. 
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У більшості з досліджуваних серед хлопців переважають такі мотиви навчальної діяльності, як: 

отримати диплом – 86,7 %, стати висококваліфікованим спеціалістом – 73,3 %, успішно навчатися, здавати 

екзамени на «добре» та «відмінно» – 66,7 %, успішно продовжувати навчання на наступних курсах – 53,3 %, 

здобути глибокі та сталі знання – 53,3 % [4]. Для дівчат провідними мотивами навчання є: здобути глибокі та 

сталі знання – 66,7 %, забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності – 66,7 %, стати 

висококваліфікованим спеціалістом – 53,3 %.  

Таким чином, ми можемо стверджувати, що певні соціально-психологічні фактори та окремі мотиви 

навчальної діяльності зумовлюють становлення мотиваційної сфери щодо вибору майбутньої професії. Мотив 

стати висококваліфікованим спеціалістом, що є одним із домінуючих у навчанні і для хлопців, і для дівчат, 

зумовлює розвиток внутрішніх соціально значущих мотивів для хлопців та внутрішніх індивідуально значимих 

мотивів для дівчат, що позитивно впливає на майбутній професійний вибір старшокласників. Тому, в 

навчальному закладі профорієнтаційну роботу доцільно спрямувати на розвиток в учнів стати спеціалістом. 
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Словниковий склад українськоїмови весь час перебуває в еволюційномурусі. Нажаль, він поступово 

втрачає окремі слова, які повільно виходять з активного вжитку або й зовсім забуваються. Цей процес 

надзвичайно складний. Причини, через якіслово йде з активного вживання, буваютьрізними. 

Втрата лексемою того чи іншого значення або вихід її з ужитку – це результат тривалого процесу. У 

кожній мові є застарілий пласт лексики, яку сприймають як невідповідну сучасному стану літературної мови і 

використовують рідко або й зовсім не вживають, але склад архаїчного лексикону неоднорідний [4, c 112]. 

Одні слова архаїзуються, оскільки зникають із життя суспільства позначувані ними предмети, події, 

явища, поняття. Інші забуваються носіями мови через витіснення їх рівнозначними словами, що з певних 

причин виявляються більш прийнятними для називання тих самих предметів, подій, явищ. Такі мовні процеси 

зумовлюють поділ застарілої лексики на дві групи: перші звичайно називаються історизмами, а другі – 

архаїзмами (від грецького archaios – старовинний, давній). [1, с. 223]. 

Наведемо приклади таких слів: буй – «нерозумний» (Остр, єванг.), вазнь – «щастя», «удача» (Зб. 

Святослава 1073 р.), галити – «радіти», гатати – «угадати», «передбачити», говядо – «худоба», гудьба – 

«музика», гудець – «музикант», зело – «дуже», потяти – «вбити», тать – «злодій» та под. Слід сказати, що 

існують ще такі застарілі слова, які вживаються рідкоале їх значення ще залишається зрозумілим. Наведемо 

приклади таких слів: кутя, гетьман, рать, гонець, корчма, свита, уста, паливода таін [2, c. 48]. 

До історизмів належать, наприклад, назви речей одягу, які носили колись, а тепер зовсім не носять 

(жупан, намітка, кирея, запаска, плахта, очіпок), назви зниклих побутових понять (досвітки, світилка, піст, 

спас), забутих знарядь праці (соха, ступа), назви старовинної зброї (лук, меч, рогатина, сагайдак), старовинних 

мір (корець, пасмо, гони, верства), монет (гривеник, шеляг), назви колишніх професій (гутник, саночник), 

представників не існуючих тепер соціальних груп населення (боярин, дворянин, шляхтич, хлоп, поміщик, 

челядь, кріпак), установ (земство, сенат, зборня), адміністративних посад (губернатор, соцький, урядник, 

гетьман, хорунжий, обозний, земський начальник, волосний старшина).Історизми, або матеріальні архаїзми, 

використовуються лише в творах, написаних на історичні теми [5, c. 110]. 

Власне архаїзми – слова, які називають предмети і явища, що існують і тепер, але витіснені з активного 

вжитку іншими синонімічними словами. Наприклад: чадо «дитина», лицедій «артист», атрамент «чорнило», 

марець «березень» [3, c. 12].  

Історизми не мають синонімів у сучасній мові. Історизми використовуються у текстах для відтворення 

історичного колориту певної епохи, у творах на історичну тематику, а архаїзми – для створення піднесеного і 

зниженого стилів. Як правило, історизми виконують номінативну функцію в історичних працях (науковий 

стиль), а також в художньо-белетристичних творах, де по-справжньому відтворюють характеристику людей, 

суспільства, політичного устрою, цілої епохи. Інколи можуть виконувати стилістичну функцію урочистості при 

зображенні героїчних подій чи вчинків людей [7].  


