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(S. Novocyolova); it was continued learning the issue on the development of the language activity of the children
of the second year of living in nursery schools (M. Popova). It was learnt the issue on the use of the emotional
means of junior children, it was investigated the role of the fiction word while acquainting children with the
environment. (N. Karpinska).
Even in the first studies the laboratory stuck to the view that at the early age as well as at the preschool
age very essential is the principle of programming, planning, consistent complication of the didactic process. As
the materials of the studies (especially the data of the massive material) showed performing this principle is of
rather a positive effect on rising the quality of the pedagogical process and mental development of all the children
in the group.
Thus, the legality of the theoretical hypotheses, points and conclusions concerning mental upbringing of
junior children in the 60s of the 20th century was put as the goal of the first studies of the laboratory of
upbringing junior children. The researchers investigated either the little developed or unlearnt issues. In the
studies mental upbringing is viewed upon as a single integrated pedagogical process all links of which are
subordinated. However, this does not mean leveling the specificity of some of the classes and games. On the
contrary, the complex pedagogical solution of the problems of mental upbringing of junior children mental
education of young children is based on the specificity of certain classes.
Key words: mental upbringing; experimental checking; laboratory; early age; study.
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ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ВИБІР МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ЇХ ДІТЬМИ
У статті розглядається проблема вибору дитиною майбутньої професії з урахуванням впливу
різних факторів. Важливим чинником вибору професії учителя стає ставлення батьків до цієї професії.
Спостерігається розбіжність у мотивах батьків різних професій і батьків, які працюють учителями. В
обох групах превалюють утилітарні мотиви (1 ранг), соціально-особистісні мотиви (2 ранг), соціальноутилітарні мотиви (3 ранг), у той час, як соціальні мотиви посідають останнє місце (4 ранг).
Ключові слова: професія; вплив різних факторів; мотив; ставлення до професії учителя;
утилітарні мотиви; соціально-особистісні мотиви; соціально-утилітарні мотиви; соціальні мотиви.

Вибір професії відбувається дитиною наприкінці навчання у школі, хоча дехто з них
визначається з майбутньою професії набагато раніше. Дитина обирає не тільки майбутню
професію, але й навчальний заклад, у якому хоче навчатися. Зрозуміло, що для того щоб
дитина свідомо обрала собі майбутню професію, необхідно здійснити профорієнтаційну
роботі. Ця проблема знайшла своє відображення у багатьох наукових роботах
П.П. Блонського, Л.С. Виготського, А.С. Макаренка, К.К. Платонова, С.Т. Шацького [1–7] й
інших. Вони розробляли й настійно проводили в життя ідею трудової політехнічної школи,
вважаючи, що саме така школа забезпечить підготовку молодих людей до життя і праці.
П.П. Блонський, обстоював таку школу в справі знайомства з виробництвом [1]. У ній, на
думку П.П. Блонського, дитина, отримуючи інформацію про різні професії і виробництва,
зможе швидше зорієнтуватися у виборі професії для себе. Характеризуючи вікові
особливості підлітка він зазначав основні причини, що спонукають дитину вибрати ту чи ту
професію [2], серед яких він акцентував увагу на тому, що саме ця професія їй подобається і
що вона має здібності до неї.
Досліджуючи творчість відомий радянський психолог Л.С. Виготський особливу
увагу приділяв творчій уяві, яку характеризував «як … створення нових образів і ідей» [3].
А.С. Макаренко наполягав на тому, що вихователь повинен знати про вподобання школяра
щодо професій: його нахили, зусилля, що він докладає, щоб досягти свого наміру,
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реалістичність його прагнень [5]. С.Т. Шацький закликав педагогів надавати кожному
школяру допомогу в максимальному розвитку сил і здібностей «у найбільш підходящому для
нього напряму» [6]. Учені психологи професійною орієнтацією називають «систему
психолого-педагогічних і медичних заходів, що допомагають кожному представнику
підростаючого покоління вибрати собі професію з урахуванням потреб суспільства й своїх
здібностей» [5, с. 131].
Ми розглядаємо професію як одну з соціальних цінностей, оскільки вона обирається
дитиною досить свідомо, з урахуванням не тільки своїх інтересів але й потреб суспільства.
Отже нас цікавить питання, під впливом яких факторів відбувається цей процес вибору
професії. Існує таке поняття, як профорієнтаційна робота, що передбачає подання
професійної інформації, проведення професійної консультації, здійснення професійної
орієнтації [4]. Якщо йдеться про педагогічну професію, то говорять пропедевтичну
педагогічну підготовку. Зрозуміло, що цими питаннями займається школа, яка проводить
різного плану заходи (зустрічі з людьми різних професій, з батьками дітей, які навчаються в
класі – представниками різних професій, екскурсії на підприємства, до навчальних закладів
міста, зустрічі з викладачами різних навчальних закладів, які дають інформацію про
особливості навчання в їхньому навчальному закладі й т. ін.). Для того, щоб здійснити таку
роботу, вчителеві необхідно багато працювати над цим питанням. Найперше, що вони
можуть зробити – це прорекламувати свою педагогічну професію, тобто забезпечити
орієнтацію на професію учителя.
Знаючи позитивні та негативні можливості прояву загальновідомих якостей,
притаманних тому чи тому типу темпераменту, при здійсненні пропедевтичної педагогічної
підготовки, необхідно подбати про шляхи та умови формування, розвитку, вдосконалення
необхідних, бажаних для вчителя якостей. При цьому важливо стимулювати бажання
майбутнього абітурієнта до самовдосконалення, створення стійкої мотивації самоосвіти,
самовиховання, що набуває особливої ваги в сучасних умовах швидкого розвитку нових,
економічних відносин, перегляду ідеологічних позицій, осмислення з позицій сьогодення
загальнолюдської моралі. Оскільки одного бажання «створити» себе недостатньо, особливої
ваги набирає формування системи знань про професію (професійна освіта) і вмінь
забезпечити виконання функціональних обов’язків, про свої можливості в ній і вмінь
здійснити це. Велике значення для формування майбутнього вчителя має також
мікросередовище, в якому виховується особистість. Великого значення набуває система
цінностей батьків, ставлення матері до батька, батька – до матері, їх відносин між собою, їх
ставлення до дитини в сім’ї. З системи цінностей нас цікавить ставлення батьків до вибору
дитиною професії вчителя, усвідомлення ними місця, ролі, значення професії вчителя для
суспільства.
Таблиця 1
Мотиви батьків вибору професії вчителя їх дітьми
N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мотив

Так

Не хочу, щоб дитина виїздила з міста
Професія гарантує відпустку влітку
Щоб продовжили традицію родини
Я можу допомогти оволодіти нею
Я люблю цю професію
Це найкраща професія для дівчини
Тому що це найкраща професія
Не уявляю іншої професії для дитини
У цієї професії велике майбутнє
Це почесна професія
Професія гарантує роботу у майбутньому
Ненормований робочий день

61,7
35,1
31,3
19
15,2
12,0
11,1
5.4
3,2
3,2
17,4
16,1

Кількість батьків (%)
До деякої
Ні
міри
16,2
22,1
32,3
53,8
11,7
57
39,2
41,8
34,2
48,4
31,3
56,6
25,3
63,6
34,2
60,4
36,4
60,4
33,5
63,3
41,1
41,5
71,2
11,7

Ранг
мотивів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Результати анкетування батьків шкіл міста показали, що тільки 12% з них хотіли б,
щоб їх діти обрали професію вчителя, 25% заперечували б проти такого вибору, а 63%
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вагаються, але не заперечують категорично проти цього. Аналіз мотивів такого ставлення
батьків до вибору професії вчителя як сфери майбутньої професійної діяльності дитини
дозволяє висловити сумнів у високій оцінці соціального значення професії вчителя у
сучасному суспільстві.
Найбільша кількість опитаних (61,7%) погоджується з вибором своєї дитини, оскільки
не хотіли б, щоб дитина виїжджала на навчання до іншого міста (1 ранг), у той же час,
більше половини батьків (56,6%) заперечують те, що це одна з найкращих професій.
Передбачені відповіді на поставлені запитання можна умовно розподілити на 4 групи, що
можуть бути ілюстрацією до
1) соціальних мотивів (8, 9, 10);
2) соціально-особистісних мотивів (2, 3, 7);
3) соціально-утилітарних мотивів (1, 4, 5);
4) утилітарних мотивів (6, 11, 12).
До соціальних мотивів ми відносимо ті, що відображають високу соціальну оцінку
професії вчителя і віру в її значення для суспільства (це почесна професія, у неї велике
майбутнє). Ними керуються у виборі дитиною майбутньої професії 11,85% батьків. Серед
соціально-особистісних ми розглядаємо ті з них, керуючись якими людина виходить з того,
що ця професія їй подобається як представнику соціуму (не уявляю іншої професії для
дитини, для дівчинки). Ними керуються у виборі дитиною майбутньої професії 77,5%
батьків. Соціально-утилітарні мотиви характеризують людину, яка бере до уваги інтереси
близького оточення (продовження родинних традицій) та свої особисті (можу допомогти
оволодіти професією). Ними керуються у виборі дитиною майбутньої професії 95,9%
батьків. Чисто утилітарні мотиви керують людиною, яка обирає професію, беручи до уваги її
переваги перед іншими професіями (гарантована відпустка влітку). Ними керуються у виборі
дитиною майбутньої професії 16,1% батьків. Ми бачимо, що в межах цих груп кількісні
показники дещо відрізняються, в той час, як різниця у показниках між групами досить
помітна. Так, по результатах позитивних відповідей на першому місці знаходиться група
утилітарних мотивів (61,7%; 35,1%; 11,1%), на другому – соціально-утилітарні (1,3%; 15,2%;
19%/), на третьому – соціально-особистісні (11,1%; 5,4%; 12,0%) і на четвертому, останньому
– соціальні (3,2%; 3,2%; 17,4%). Можна гіпотетично передбачити, що педагогічна професія
батьків позитивно впливає не тільки на формування професійних намірів особистості, але й
зумовлює процес формування ряду якостей, необхідних для успішного становлення,
вдосконалення педагогічної діяльності до рівня педагогічної майстерності.
Таблиця 2
Мотиви вибору батьків-учителів педагогічної професії їх дітьми
N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мотив

Так

Тому що це найкраща професія
Професія гарантує відпустку влітку
Не хочу, щоб дитина виїздила з міста
Ненормований робочий день
Щоб продовжили традицію родини
Тому, що я можу допомогти оволодіти нею
Це найкраща професія для дівчини
У цієї професії велике майбутнє
Не уявляю іншої професії для дитини
Професія гарантує роботу у майбутньому
Тому, що я люблю цю професію
Це почесна професія

57,2
53,8
52,0
46,3
40,5
37,1
36,4
34,7
34,7
34,7
31,8
19,1

Кількість батьків (%)
До деякої
Ні
міри
6,4
36,4
34,1
12,1
42,2
5,8
43,9
9,8
19,6
39,9
40,5
25,4
43,4
20,2
53,8
11,5
42,8
22,5
8,1
57,2
48,0
20,2
63,6
17,3

Ранг
мотивів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Реально існуюча ситуація свідчить про те, що на формування, наприклад,
професійних намірів особистості, впливає не стільки факт професії батьків, скільки їх
особиста позиція педагога й ставлення до педагогічної професії. У зв’язку з цим ми
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проаналізували особливості впливу батьків, які на сьогодні працюють учителями
загальноосвітньої школи.
Найбільша кількість респондентів (57,2%) бажають, щоб їх діти стали вчителями
(мотив «це найкраща професія» займає І ранг). У той же час 39,9% учителів не хочуть, щоб
їх діти продовжували традицію родини. Вони вважають, що це надто важка професія. При
порівнянні отриманих даних з даними про ставлення цих респондентів до своєї професії
бачимо, що 34,1% з них запевняють, що люблять свою професію, 49,1% вважають, що їм
вдалося пристосуватись до її вимог, а 16,8% висловлюють відверто негативне ставлення до
неї, тобто не люблять її. Група тих, хто, певною мірою, пристосувався до професії досить
неоднорідна. Серед них є частина таких, які хотіли б, щоб їх діти стали вчителями й тих, хто
заперечує проти цього. Певною мірою відрізняються дані по групах мотивів. Ми вже
говорили про ці відміни, але зараз вважаємо за потрібне не тільки нагадати про це, але в
порівнянні з мотивами батьків, які працюють учителями.
Таблиця 3
Порівняльний аналіз мотивації батьків вибору педагогічної професії
N
п/п
1
2
3
4

Батьки різних
професій (ранг)
4
3
2
1

Мотивація
Соціальна
Соціально-особистісна
Соціально-утилітарна
Утилітарна

Батьки-вчителі
(ранг)
3
4
2
1

У вчителів щодо вибору педагогічної професії також переважають утилітарні та
соціально-утилітарні мотиви, при тому, що в кількісному складі їх дещо більше ніж серед
батьків інших професій (у групі батьків, які керуються соціально-утилітарними мотивами їх
більше майже вдвічі). Існує різниця також у ранжуванні 1 та 2 групи мотивів. При цьому слід
зазначити, що в кількісному складі серед учителів соціальної мотивації майже в 3,5 рази
більше, а в групі соціально-особистісної – більше ніж у 5 разів. Це говорить про те, що
оцінка соціального значення учителями своєї професії значно вища, ніж людьми інших
професій.
Серед основних цінностей, які для педагогічної діяльності мають першочергове
значення у системі готовності вчителя до професії ми розглядаємо такий показник його
спрямованості на неї, як ставлення до неї. Співставлення отриманих даних по трьох
позиціях: позитивний, негативний прояв показників та ставлення до професії в цілому
(люблять професію, пристосувалися до неї, не люблять її) свідчить про те, що відповідь
«так» тобто висловлення певної згоди з тим чи тим висловлюванням можна спостерігати в
дещо більшої кількості вчителів у порівнянні з кількістю тих, хто любить свою професію.
У той час, як кількість цих же респондентів, згодних з висловом про негативний прояв
показників менше. Протилежна картина спостерігається при порівнянні подібних даних з
кількісним складом тих, хто запевняє, що професію не люблять. Отримані дані ще раз
підтверджують припущення про те, що група тих, хто вважає, що лише пристосувався до
професії досить неоднорідна в своєму ставленні до професії. Отже вчителеві необхідно
працювати, здійснюючи профорієнтаційну роботу не тільки з учнями, але й їх батьками
також, роз’яснюючи їм важливість вибору професії з урахуванням інтересів, нахилів, бажань
самої дитини. Для цього можна використати такі форми роботи як лекція, групова й
індивідуальна бесіда, консультація та ін.
Зрозуміло, що професія педагога ставить дуже високі вимоги до людини, яка вже
працює або збирається стати педагогом. Проблема в цьому випадку полягає в тому, щоб, поперше, визначити якості, необхідні для роботи вчителем, якості, якими володіє їхня дитина,
а, по-друге, відібрати надійні методики, які б забезпечили діагностування їх наявності в
абітурієнта педагогічного ВНЗ. Її розв'язання значно ускладнюється тим, що цілий ряд
якостей, завдяки яким особистість може досягти успіху, вона прагне приховати. Тому їх
виявлення потребує використання комплексу методів, серед яких неабияке місце посідає
спостереження. Результативне використання цього методу стає можливим протягом
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здійснення пропедевтичної педагогічної підготовки майбутніх абітурієнтів педагогічних
ВНЗ.
Слід зазначити, що рівень самостійної педагогічної діяльності зумовлюється рівнем
готовності вчителя до неї. Її можна розглядати як єдність спрямованості на професію і
підготовки до неї в системі теоретичного й практичного
компонентів. Результати
проведеного педагогічного дослідження свідчать про те, що спрямованість має найбільшу
факторну вагу серед усіх тих, які зумовлюють рівень педагогічної діяльності як студента
протягом усіх видів педагогічної практики, так і вчителя, який вступив на самостійний
професійний шлях. Це означає, що цілеспрямована робота по формуванню спрямованості на
професію, певною мірою, може зумовити рівень як теоретичної, так і практичної підготовки.
Отже профорієнтаційна робота дуже важлива й займатися нею повинна не тільки
школа, а й уся сім’я дитини.
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THE INFLUENCE OF PARENTS ON A CHOICE OF FUTURE PROFESSION
BY THEIR CHILDREN
Abstract. The article deals with the problem of child’s change of future profession accounting the
influence if different factors. It is under stable, that if you want a child to choose its future profession consciously
you must do some preprocessing work. We understand profession as one of social values, as a child chooses it too
consciously with due to regards for not only its interests but for wants of society. There is such determination as
preprocessing work which fore seen giving professional information, a conduction professional consultation, an
accomplishment of different measures (meeting with peoples of different professions, with children’s parents of
different professions, excursions to enterprises, to education institutes of a town, meetings with teachers of
different disciplines, that give an information about peculiarities of study in their education institute and so on).
Knowing positive and negative possibility of common people’s showing of their qualities inherent to any
temperament you must look after ways and conditions of formation, development and improving of necessary,
wanting qualities for a teacher to accomplish propaedeutic pedagogical preparation. Micro surrounding of a
child has a big meaning for formation of future teacher. Parents’ system of values has a big meaning, mother’s
attitude to a father, a father – to a mother, their attitudes between them, and their attitude toad child in a family. It
is important to stimulate a want of future school-leaver for improvement, creating of stable motivation for self-
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education that has special meaning in modern conditions of quick development of new economical attitudes,
revising of ideological positions. Parents’ attitude to that profession of teacher becomes important factor.
Discrepancy in motives of parents with different professions and parents, who works at school, is observed. Utility
motives prevail in this groups (1 rang), social-personal motives (2 rang), social- utility (3 rang), social motives
take the last place (4 rang) at the same time.
Key words: profession, influence if different factors, motive, attitude to that profession of teacher, utility
motives, social-personal motives, social-utility motives, and social motives.
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РАСКРЫВАЕМ ЕЩЕ ОДНУ ТАЙНУ ВСЕЛЕННОЙ
В статье рассмотрена методика изложения материала з дисциплины «Концепции современного
естествознания», посвященному одному из четырех фундаментальных взаимодействий –
гравитационному. Стимулом ее написания явилось сравнительно недавнее сообщение об открытии
гравитационных волн, которое блестяще подтвердило многолетние кропотливые усилия физиковтеоретиков.
Ключевые слова: гравитационное поле; гравитационная волна, ее характеристика; источники
волн; лазерный гравитационно-волновой интерферометр.

Постановка проблемы. При изучении дисциплины «Концепции современного
естествознания» рассматриваются ядерное, электромагнитное, слабое и, наконец,
гравитационное взаимодействие. Гравитационные силы действуют на больших расстояниях,
являются силами притяжения и чрезвычайно малые по величине. Но если число
взаимодействующих частиц достаточно велико (например, Солнце или звезды), то при
определенных условиях гравитационные силы могут стать значительнее остальных даже
ядерных. Гравитационные силы сыграли важную роль в происхождении и эволюции
Вселенной и определяют ее будущее [1; 2; 3].
Анализ основных исследований и публикаций. Цель статьи. Действие
гравитационных сил мы ощущаем на каждом шагу в виде силы тяжести, веса тела и пр.
Математическое выражение этих закономерностей заключено в законе всемирного
тяготения, предложенным Ньютоном (1687). Гравитационное поле возникает вокруг тел
любой массы, но проявляет себя, когда массы тел достаточно велики – планеты, звезды,
галактики. Если тела покоятся или движутся равномерно, то говорят о стационарном
гравитационным полем (не зависящим от времени), создаваемом этими телами.
Ньютоновская гравитация не нуждается в таком понятии, как гравитационная волна. Но
физики частенько оперируют таким понятием как волна. Но далеко не все четко
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