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АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ НАУ (2018 рік) 
 

Мовна ситуація в Україні досі залишається непростою. Білінгвізм та диглосіяє 
поширеними у суспільстві. Білінгвізм –функціонування й співіснування двох мов 
у межах однієї держави. З позиції цього терміну в Україні найбільш вживаними є 
дві мови: українська та російська. Диглосія – співіснування двох форм однієї чи 
двох мов, які виконують різні функції з обов’язковим атрибутом «високий–
низький». [1, с.13] 

Наслідком диглосії в Україні є паралельне існування суржику та унормованої 
української мови. Хоча сам по собі суржик неєдостатньодослідженимявищем, в 
Україні він існує у формі низької,простонародної мови населення. Спираючись на 
дослідження науковців та за результатами анкетування студентів НАУ, 
спробуємо проаналізуватимовну ситуацію в Україні, зокрема серед студіюючої 
молоді (17-19 років). 

Загальну мовну ситуацію в країнізаконодавчо формуютьКонституція України та 
Закон України "Про засади державної мовної політики". Але, на 
думкудиректораІнституту української мови НАН України, П.Ю. Гриценка, не 
можна вважати, що вищезазначений закон повною мірою захищає українську мову 
як державну та гарантує її розвиток.Протилежні погляди виражає соціолог 
В.К.Коробов. Так, на його думку, українська мова продовжує зміцнювати свій 
статус як офіційна мова та мова освіти.За дослідженнями центру економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумковата громадської організації 
«Простір свободи», українську мову вважають рідною 68% громадян.Порівнюючи 
мовну ситуацію в Україні у 2011 та 2017 роках, можна стверджувати, щоукраїнська 
мова набула популярності в громадських місцях (рідною мовою спілкується на 
3,8% більше громадян, а російською на 25,7% менше); частка населення, яка 
користується українською мовою вдома збільшилася на 9%, російською – на 14% 
менше;актуальність української мови як мови роботи та навчаннязросла на 3,7%, а 
російської –зменшилася на 25,6%. Джерело: [2, с.1] 

Молодь відіграє дуже важливу роль у розвитку держави.Тому 
цікаводослідитимовну ситуацію на прикладі академічних груп студентів НАУ 
Факультету економіки та бізнес-адміністрування. Ми провели дослідження у 
вигляді анкетування (4 питання з відкритими відповідями), до якого залучили 70 
студентів першого курсу віком від 17 до 19 років.  

Урезультатіпроведеногодослідженнябуло виявлено, що спілкування українською 
мовою серед молоді є найбільш поширеним. Так, за результатами анкетування: 
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– рідною мовою є українська для 90% студентів; 
– більша частина опитаних спілкується вдома українською мовою та складає 

62,1%. Російською розмовляють 27,6%. Невелика частина молоді поєднує у 
родинному спілкуванні російську та українську мови (10,3%); 

– в університетському середовищіпереважає українська мова (57,6%), 
російською розмовляють 16,7%, поєднання двох мов – у 25,7%; 

Як визнають самі респонденти, суржик також має місце у їхньому мовленні. У 
спілкуванні вдома елементи двох мов об’єднують 27% студентів, в університеті 
та в громадських місцях – 10% та 17% відповідно. Крім того,10% опитуваних 
зазначили, що обирають мову спілкування в залежності від того, якою мовою 
звертається до них співрозмовник.  

Отже, можна зробити висновок, щомолодь спілкується переважно 

українською мовою вдома та в університеті. Наше дослідження, проведене в 
НАУ, підтверджує результати центру економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова.У громадських місцях респонденти розмовляють 
майже рівною мірою двома мовами, звідки й можливе виникнення суржику. Але 
використання української студентами у навчанні та з рідними підвищує її 
авторитет та сприяє розвитку рідної мови у майбутньому.  
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 
 

Фізична культура є обов’язковою дисципліною в кожному ВНЗ України, для 
зміцнення і охорона здоров’я, підвищення працездатності студентської молоді – 
одна з головних завдань вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, 
оскільки стан здоров’я студентів, поряд з професійним рівнем, слід розглядати як 
один з показників їх підготовки. Аналізуючи дослідження, щорічно збільшується 
число студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.  
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