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Україна виборола зовнішньополітичний курс на Європу, але при цьому 

лише 7 % жителів нашої країни вільно володіють англійською мовою, без якої 
неможливе спілкування в західній спільноті. В 60 країнах світу – з більшістю з 
них ми прагнемо співпрацювати – англійська мова має статус державної. Мовна  
політика країн Євросоюзу передбачає знання кожним громадянином не тільки 
рідної мови, але і як мінімум двох іноземних, оскільки мова – це не тільки 
фактор cамоідентифікації, але й спосіб отримання знань, інформації про 
реальність і знайомства з новими досягненнями. З цією метою в нашій країні 
впроваджують ініціативу Go Global, а президент України Петро Порошенко 
підтримав ініціативу, підписавши наказ № 641/2015 від 16 листопада 2015 року  
про те, що 2016-й буде Роком англійської мови в Україні. 

Далі у таблиці подано шляхи реалізації даного наказу у різних сферах 
суспільного життя нашої країни [1]. 

Таблиця 
GO GLOBAL 

МОН 
 Зміни до законодавства в частині 

запровадження CEFR; 
 Програми підготовки вчителів. 

Бізнес 

 Інвестиції у підвищення мовної 
кваліфікації співробітників; 

 Ініціатива “We speak global” для 
сегменту HORECA. 

Міжнародні 
організації 

 Програми просування важливості 
знання англійської мови; 

 Програми навчання для державних 
службовців. 

Посольства 

 Програми обміну студентами; 
 Програми залучення носіїв мов – 

волонтерів; 
 Організація спільних мовних заходів – 

«2016 – William Shakespeare Commemoration”. 

Громадські 
організації 

 Організація літніх мовних таборів; 
 English club; 
 Проекти обміну студентами за 

підтримки української діаспори; 
 Просування культури гостинності. 

Громадяни  Залучення широкого кола лідерів думки 



та громадських діячів до популяризації англійської 
мови. 

Шляхи реалізації  наказу у різних сферах життя суспільства 
 

Англійська мова – універсальна мова спілкування в світі. Більше 85% 
наукових видань в світі виходять на англійській мові. Це основний інструмент 
для освітніх платформ та MBA-шкіл. Це мова міжнародних конференцій, 
культурних зустрічей, дипломатії та спортивних змагань. Це можливість 
подорожувати, особисто дізнаючись, як живуть люди в різних країнах, 
можливість краще розуміти і приймати туристів. 

У всіх державах, що взяли в свій час курс на активне вивчення 
англійської мови, відбувся економічний ріст. Причина проста: коли іноземні 
інвестори дізнаються, що багато громадян даної країни розмовляють на одній з 
ними мові, то розуміють: тут неважко знайти працівників з високим рівнем 
освіти, мотивації та IQ. Персонал від цього теж виграє, так як заробітні плати в 
міжнародних компаніях завжди вищі середніх по країні.  

Серед цілей ініціативи Go Global – до 2020 року збільшити відсоток 
українців, які вільно розмовляють на англійській, з 7% до 20%. Один з перших 
кроків – надання викладачам англійської мови в маленьких містах і селах 
сучасної методології англійських і американських вузів з метою підвищення 
їхньої кваліфікації, а тим, хто продемонструє кращі результати, – ще і надання 
стипендії. Так, Британська рада повинна навчити 170 викладачів-тренерів, а ті в 
свою чергу передадуть знання далі – 3,5 тисячам колег. Досвід Грузії, куди в 
свій час приїхали з аналогічною місією майже 5 000 західних вчителів-
волонтерів, засвідчив: молоде покоління грузин розмовляють на грузинській і 
на англійській, а на російській – ні. 

Другий крок – навчання англійській чиновників. На деяких посадах не 
можливо працювати без знання іноземної мови. Так, лише 38 % співробітників 
Адміністрації президента можуть читати, писати, спілкуватися на актуальні 
теми і проводити зустрічі на англійській. Інші потребують підготовки, тому 
тричі на тиждень ці чиновники будуть вивчати англійську. Окрім Адміністрації 
президента, до ініціативи підключились Нацбанк та Мінекономіки. В ідеалі це 
мають зробити всі міністерства. 

Третій вектор – робота з медіа. Є ідея запустити англомовну програму з 
субтитрами. Деякі канали, наприклад «1+1», вже показують серіали в такому 
форматі. Ідею можна розвивати, роблячи короткі ранкові випуски на 
англійській мові. 

Наступний пункт – кінотеатри. З 26 листопада в мережі «Multiplex» 
новинки прокату йдуть на мові оригіналу. Цей пілотний проект вже оцінили 
кияни. І навіть якщо у когось англомовні фільми без дублювання викликають 
неприйняття, з часом люди звикнуть і будуть вважати це нормою. Колись в 
Скандинавських країнах англійську мову знала меншість населення. І в якийсь 
момент там просто відмовились дублювати голлівудські фільми. Люди 
призвичаїлися, і сьогодні англійською володіють всі без винятку. 



Слід зауважити, що Міністерство освіти, котре теж підтримує ініціативу 
Go Global, додасть в шкільну програму дискусійні клуби за участю носіїв мови, 
конкурси, олімпіади, вечори і спектаклі на англійській. 

Далі – обмін студентами. Щоб інші країни, переконавшись, що в Україні 
англійська – пріоритет, створювали під це свої симетричні програми. Важливо, 
щоб за обміном їздили не одиниці, а сотні студентів. Будь-який вчитель 
повинен мати можливість відправляти своїх учнів в літні мовні табори, де 
наставниками будуть носії англійської (наприклад, з діаспори). 

Завдання викладача: зацікавити, а не змусити. Показати, що англійською 
мовою говорять яскраві, успішні, цікаві, розумні люди. Що за допомогою 
англійської можна міняти суспільство. Що англійська мова – це модно і 
вигідно. 

Література: 
1. Go Global. Національна програма вивчення та популяризації 

іноземних мов [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
reforms.in.ua/sites/default/files/go_global.pdf 


