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Анотація 

У статті охарактеризовано життя молодої людини у сучасному світі. Доведено, що в період молодості на      

життєвому шляху , коли виникає  багаточ проблем, розглянуто найпоширеніші з них. 
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Abstract 

       This article describes Characterized life of a young person in today's world. Proved that during his youth in life 

when there multiparticle problems are considered the most common ones. 
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Молодість — це мрія. 

                                                                                      Це — віра. 

                                                                Це — тяга до подвигу. 

                                                       Це — лірика та романтика. 

                                               Це — великі плани на майбутнє. 

                                                 Це — початок усіх перспектив. 

                                                                                                               Назим Хікмет [1] 

 «Чи легко бути молодим ?». Чому мій вибір припав на цю тему? Головною причиною є те, що - я 

сама молода, так що можу спокійно міркувати на цю тему, так як живу в точно такому ж світі, що і 

вся інша молодь. Я спробую пояснити, які ми насправді, і який світ навколо нас. 

Молодість — пора великих сподівань і не менших можливостей, предмет постійних заздрощів і        

зазіхань, «золоті літа» безтурботності й ідеалізму, генерування нових ідей. Та чи такою  є ця пора, як 

видається на перший погляд? Молодих людей оточує багато цікавого і незвичайного, загадкового і 

нового, чого нам би так  хотілося дізнатися і спробувати. Хочеться все осягнути, про все дізнатися! 

Нам потрібні відповіді на всі питання, які виникають у нас в голові. І потрібні зараз, негайно. 

Наше покоління - це покоління  нових технологій, мобільних телефонів, Інтернету і нової 

прогресивної молоді, чиє життя весь час у русі. Енергія, сила і потенціал молоді здатні відігравати 

позитивну роль у розвитку суспільства лише за певних умов. Визначальними серед них є ставлення 

старших поколінь та особливо держави. За всі роки незалежності України молодь завжди була однією 

з найнезахищених категорій населення. Молодь є дзеркалом, в якому відображається та соціальна 

дійсність, в умовах якої вона живе  З молоддю може відбутися тільки те, що вже відбулося з 

суспільством; молодь, така, яким є суспільство, що виростило її. Якщо запитати у молоді, які 

перспективи вона бачить у майбутньому, на обличчях з'являться саркастичні посмішки, а в очах 

іронія. Чому так ?  А чи задумувалися ви колись над тим скільки проблем виникає на шляху у 

молодої людини? Зараз ми розглянемо найпоширеніші з них. 

Припустимо, ти зробив ЗНО без особливих погрішностей, отримав хороші результати і  

визначився з спеціальністю, яка підійде саме тобі. Навчальний рік розпочато, позаду подання 

нескінченної кількості документів, витрачені нерви та час у чергах та нервове очікування списків 
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зарахованих. Починаються, як кажуть, кращі роки твого життя - студентські роки. І тут молоду 

людину переслідують різні проблеми. Починається все зі знайомства з новим колективом, адже ти 

звик до людей, знайомим тобі з дитинства, з якими відучився 11 років. А тут нові обличчя, незнайомі 

люди. Починається складне пристосування до нових умов. Я не буду описувати дні навчання, іспити, 

так як, напевно, будь-яка молода людина знайома з ними або дізнається про це все незабаром. Здача 

диплома - складний етап у житті студента: він повинен зібрати весь свій досвід, всі свої досягнення, 

те, чого він добився впродовж навчання. Диплом захищений. Починаються пошуки роботи. 

Закінчивши  навчальний заклад, молода людина в більшості випадків сповнена надій на «світле 

майбутнє». Але, навіть отримавши професійну освіту, вона не може бути впевнена у тому, що 

отримає хорошу оплачувану роботу за фахом. Більш того, роботодавцям краще мати перевірені 

кадри, ніж молоді і недосвідчені. І вони не замислюються над тим, що у молодих фахівців є нові 

навички, свіжі ідеї, інший світогляд, більш відповідне для нинішнього світу. І що в кінці ми 

отримуємо? Усі старання протягом стількох років були даремними. Молодій людині доводиться 

вибирати між роботою не за спеціальністю і альтернативними способами реалізації отриманих знань. 

Згодом перед молодою людиною виникає ще одне питання – питання житла.Згідно Конституції 

України Стаття 47. Кожен має право на житло.[2] Держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Та чи так 

це насправді? Я вважаю, що відповідь очевидна. Отримати квартиру від держави молода людина 

може в самому винятковому випадку, навіть молодий фахівець не може розраховувати на отримання 

житла. Залишається вибір між іпотекою, орендованою квартирою і проживанням з батьками. Перші 

два варіанти «з’їдають» пристойну частину бюджету. Третій варіант ставить під сумнів самостійність 

і психологічний комфорт, особливо, якщо вже утворена молода сім’я. 

Крім того, існують проблеми дозвілля молоді. У багатьох містах і селах не створено умов для 

культурного проведення вільного часу: немає безкоштовних басейнів, спортивних секцій або гуртків 

за інтересами. Адже не кожен має змогу оплачувати різні курси та додаткові заняття, які їх цікавлять. 
Так і руйнується все культурне дозвілля молоді! Ось і доводиться юнакам та дівчатам сидіти перед 

телевізором або комп'ютером, у компанії однолітків з сигаретою і пляшкою в руках.   А скільки серед 

них могло б бути видатних футболістів, гімнасток, художників, музикантів, які могли б прославити 

Україну на весь світ. 

Чи задумувалися ви над тим  скільки молодих юнаків і дівчат мають серйозні проблеми зі 

здоров'ям. Більшість з них живе в середньостатистичних сім'ях  , які не мають високих статків, а  

деяких із них взагалі є сиротами. На кого їм покладатися, до кого звертатися про допомогу?Добре ,що 

в наш час світ все - таки не без добрих людей і в Україні  функціонують волонтерські організації, які 

займаються даними питаннями, але ж вони не можуть допомогти усім. А чим в цей час займається 

уряд нашої держави? Адже здорова і розвинена молодь- це майбутнє країни. 

У 21 столітті  людство зіткнулося з тим, що світ став дуже складним, складність дуже швидко 

наростає. Збувається прогноз О.Тоффлера, висловлений ще на початку 1970-х років: ―Випустивши на 

свободу сили новизни, ми штовхаємо людей в обійми незвичного, непередбачуваного. Тим самим 

піднімаємо проблеми адаптації на новий і небезпечний рівень, бо недовговічність і новизна 

утворюють вибухову суміш. Жити в прискореному темпі означає випробовувати на собі дію 

безперервних змін. Неконтрольоване прискорення змін в науці, техніці і соціальному житті підриває 

сили індивіда, необхідні для ухвалення розумних, компетентних рішень, що стосуються його власної 

долі‖. Перераховувати усі проблеми можна до безкінечності. Але в своїй доповіді я не намагаюся 

показати молодь «бідною, нещасною, усіма затоптаною ». Зовсім ні. Я лише хочу показати, що 

українській молоді сьогодні вкрай необхідні підтримка й надання соціальних гарантій. У таких 

обставинах державна політика набуває особливої ваги. Вона повинна стати пріоритетним напрямом 

діяльності держави,здійснюватися в інтересах молоді, нашого суспільства та України [3, c.4]. 

Молодіжний вік сьогодні - це поняття не стільки демографічне, скільки соціальне і політичне.  Адже , 

як сказав публіцист і літературний критик  Микола Шелгунов : "Молодість з її благородним 

ентузіазмом, з її невиразним прагненням до чесного, справедливого є одна з найбільших сил 

прогресу". А гаслом нашої влади  повинні стати такі слова:"За молодь! За зміни!" 
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