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особистості [3]. 
Отже, процес професійного самовиховання надзвичайно 

індивідуальний. Однак він завжди повинен починатися з самопізнання. 
Щоб працювати над собою, треба чітко усвідомлювати свої достоїнства і 
недоліки, свої труднощі та досягнення.  
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ПРЕСТИЖ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА SOFT SERVE UNIVERSITY 

 
Знання англійської мови – одна з умов працевлаштування в 

компаніях, що працюють на закордонних ринках або мають іноземних 
партнерів. Причому таку вимогу ставлять не тільки перед кандидатами на 
«топові» позиції, але і перед співробітниками середньої ланки. У 30 % 
оголошень про вакансії роботодавці вимагають від кандидата знання 
базового, розмовного або вільного володіння англійською мовою – в 
залежності від позиції. За словами Юлії Полтарацької, керівника 
департаменту «Рекрутмент для рекламної і медіаіндустрії» «Агентства 
Контакт», зараз знати англійську мову так само природно, як мати вищу 
освіту. «У міжнародних компаніях володіння іноземною мовою – 
обов’язкова вимога для всіх фахівців. Це спочатку відбивається на розмірі 
компенсації», – говорить Ірина Денисюк, провідний експерт відділу по 
роботі з персоналом консалтингової компанії «великої четвірки» Deloitte. 
Актуальними мовами є англійська, німецька і французька. Хоча, як 
відзначають експерти, потрібні й фахівці, які знають екзотичні мови: 
китайську, корейську, японську, турецьку та інші.  

То де ж потрібне знання мови? Вимоги до знання англійської мови 
висуваються перед претендентами практично у всіх сферах бізнесу. Це: 
секретарі, офіс-менеджери, персональні асистенти, юристи, аудитори, 
бухгалтери… 

Нині модним є новинки, і новинки в усьому. А в навчанні це 
актуально, так як щось нове завжди привертає увагу, залучає все більше і 
більше людей. Не лише за кордоном можна престижно вчитися, а й в 
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Україні також. Бо навчання саме по собі, освіченість і є престиж, що 
створює новий імідж людини. Такий імідж допомагає створити Soft Serve 
University – корпоративний навчальний заклад для підготовки молодих ІТ-
спеціалістів, а також професійного розвитку. Мета університету – 
забезпечити систему навчання та розвитку IT спеціалістів, що відповідає 
потребам Soft Serve у навчанні загалом та підвищенні кваліфікації кожного 
працівника зокрема. 

Університет має багато переваг, серед яких є і мовна школа. 
Окремий напрям діяльності сфокусовано на покращення у працівників 
загального рівня володіння англійською мовою та комунікативними 
навичками загалом. Понад 10 років Soft Serve University передає свої 
знання та досвід своїм працівникам, постійно зростаючи у кількості та у 
якості. Тут цінують індивідуальний підхід. Люди відчувають себе 
частиною ІТ спільноти. Працівники вірять у професійний розвиток їхніх 
студентів та розвиваються разом з ними.  Найважливішим для них є те, що 
вони вносять свою часточку у своє професійне життя та кар’єру. 

Університет допомагає своїм студентам здобути необхідні навички з 
допомогою Regular courses and Individual training, особисто та по телефону 
чи з допомогою Skype, використовуючи тривалі курси підготовки та 
індивідуальні модулі чи майстер класи. Soft Serve University не лише 
використовує найновіші методики та підручники для покращення 
загального рівня англійської мови своїх студентів, а також розробляє 
спеціалізовані тренінги, орієнтовані на потреби бізнесу. 

– Ефективна підготовка і проведення презентацій; 
– Ділова переписка; 
– Підготовка до технічної співбесіди з замовником; 
– Проведення телефонних конференцій; 
– Підготовка до відрядження у компанію замовника; 
– Англійська мова для спеціальних цілей. 
Слідуючи глобальній стратегії компанії Soft Serve, університет 

підвищує рівень своїх послуг і відтепер проводитиме курси та навчальні 
програми німецькою, французькою, польською та іспанською мовами 
також. Усі курси мають унікальну методологію та підхід до навчання. 
Жодна з ІТ компаній не має такого переліку спеціально розроблених 
сервісів для своїх працівників. 

Ефективний навчальний процес повинен бути привабливим, 
середовище – близьке до природнього, заняття – цікавими та веселими. 
Soft Serve University забезпечує своїх студентів усім вище згаданим, 
організовуючи зустрічі з носіями мови, кіно-клуби, розмовні клуби, 
читацькі клуби, ігри в мафію, дебати та ігри, що спонукають до вивчення 
мови. Методики, навчальні програми та стилі повністю задовольняють 
потреби студентів у вивченні мов. Університет дбаємо про своїх студентів, 
адже їхній успіх є відображенням того наскільки успішними є він. 

Soft Serve University також орієнтується на майбутні стратегічні 
задачі компанії. Саме підвищення компетенції працівників і постійний 
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розвиток є гарантом їхньої реалізації. Також Soft Serve University є 
представником Microsoft IT Academy, що сприяє формуванню знань та 
навичок використання новітніх Microsoft технологій у студентів Університету. 

Soft Serve – найбільша глобальна IT-компанія з українським 
корінням, яка спеціалізується  на розробці програмного забезпечення та 
консультаційних послугах. З 1993 року Soft Serve постачає нові продукти 
на ринок, допомагає бізнесові інноваційно розвиватися. Soft Serve 
співпрацює і з великими світовими корпораціями, і з перспективними 
стартапами.  
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРО СІМ’Ю  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Сім’я – одна з найбільших цінностей, створених людством за всю 

історію свого існування. Жодна нація, жодна культурна спільність не 
обійшлася без сім’ї. У її позитивному розвитку, збереженні й зміцненні 
зацікавлене суспільство, держава. В міцній, надійній сім’ї потребує кожна 
людина незалежно від віку. 

В останні роки проблема підготовки підростаючого покоління до 
сімейно-батьківської діяльності актуалізувалася у зв’язку з тим, що 
загострилася сучасна ситуація в суспільстві. Але сім’я, будучи для дитини 
першим і найбільш значущим провідником соціального впливу, «вводить» 
її в усе різноманіття родинних стосунків, домашнього побуту, викликаючи 
ті чи інші почуття, дії, способи поведінки, впливаючи на формування 
звичок, рис характеру, розвиток психічних властивостей тощо. Усім цим 
«багажем» дитина користується не тільки у дійсному житті, адже багато 
чого із засвоєного в дитинстві визначить її якості як майбутнього 
сім’янина. 

У ряді досліджень Т. Баринової, Є. Васильєвої, С. Голод, 
М. Мацковської було зроблено спроби вивчити уявлення дітей про сім’ю, 
які формуються у них стихійно. Внаслідок чого було виявлено те, що ці 
уявлення відрізняються фрагментарністю, неточністю, бідністю 
емоційного забарвлення, а часто не відповідають дійсності. Слід зазначити, 
що причиною такого низького рівня знань дітей про сім’ю є те, що в 
програмах для дошкільних установ цій найважливішій галузі соціального 
світу приділяється недостатньо уваги. 
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