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Анотація. У статті розглядається питання двомовності 

(багатомовності) у різних країнах світу, як необхідність розвитку економіки в 

умовах глобалізації світу;  ситуація національних мов. Досліджуються 

історичні передумови вибору англійської мови на роль першої мови 

міжнародного спілкування та її сучасна роль в Україні як мови міжнародного 

спілкування. Наводяться цитати таких політичних діячів сучасності як 

Президента України Петра Порошенкo та  прем’єр-міністра Арсенія 

Яценюка. Проводиться аналіз рухливості концептуальної та мовної картин 

світу. 
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Abstract. The article deals with some issues of bilingualism and multilingualism 

in different countries of the world as a necessary prerequisite for economic progress 

under globalization circumstances. It also considers the situation with national 

languages.   The article aims to investigate historical preconditions of English 

language becoming the top international  language and its contemporary part 

in Ukraine. The author quotes such modern politicians as President of Ukraine Petro 

Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk. Mobility of the conceptual and 

language pictures of the world is analyzed.   
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Вступ На пяти континентах існує близько п'яти тисяч мов, якими 

послуговується людство. Точної кількості мов досі не встановлено. Зараз 

спостерігається тенденція до значного поширення пяти-семи мов, які прагнуть 

стати  світовими  мовами. Йдеться, насамперед, про англійську, іспанську, 

французьку, арабську, португальську, російську. Ці мови є національно 

негомогенними, тобто розподіляють свої функції, обслуговуючи різні нації і 

різні культури. Першість  тримає англійська. За різними оцінками, нею 

розмовляють від 400 до 800 млн людей, як тих, для кого ця мова є першою 

(рідною), так і тих, для кого вона стала другою мовою спілкування. Посідаючи 

друге місце за кількістю носіїв після китайської, англійська мова широко 

використовується різними спільнотами в Європі, Америці, Азії, Африці, 

Австралії для обмінів у галузі інформації, освіти, науки, бізнесу тощо. Вона 

стала першою мовою глобальної інформаційної мережі Інтернет. 

Донедавна в Україні англійська мова була іноземною мовою, яку просто 

вивчали у школі, гарне знання якої було потрібно для складання іспиту або 

ЗНО. Але у цьому році ситуація докорінно змінилася. Люди почали 

усвідомлювати необхідність знань англійської як умови для подальшого 

кар’єрного зросту.   

У червні 2015 року президент України Петро Порошенко виступаючи з 

посланням до Верховної Ради заявив, що 2016 р. В Україні буде оголошено 

роком англійської мови, причому її вивчення має бути одним із пріоритетів у 

розвитку нашої держави. 

Огляд літератури. Концептуальна картина світу закріплюється в певній 

матеріальній формі – мові. Але , як підкреслюють учені, мовна картина світу – 

це дзеркальне його відбиття не фотографування, а результат складної та 

багатогранної інтерпретації окремих її фрагментів та елементів [1, 2] У 

лінгвокультурології розмежовують мовну та концептуальну картини світу. 

Концептуальна картина світу – це не лише система понять про сукупність 



реалій довкілля, а й система смислів, втілена в ці реалії через слова – концепти 

[3]. Концептуальна модель – як сукупність концептів та відношень, які їх 

пов’язують – являє собою ментальну інтегровану структуру досвіду людини, 

систему засвоєних нею узагальнених знань [4, c.164]  Поява нових концептів 

часто зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема, виникненням нових реалій у 

практиці міжнародних відносин, що вимагає нових засобів номінації.  

Вибір англійської на роль першої мови міжнародного спілкування 

зумовлено низкою внутрішніх (мовних) і зовнішніх (позамовних) чинників. 

Дослідники відзначають, що серед живих мов англійська вирізняється 

раціональною внутрішньою організацією, відносною простотою граматичної 

будови і багатством словникового складу, у межах якого існує можливість 

створювати розгалужені терміносистеми. 

Історичною подією, яка дала поштовх утвердженню англійської як першої 

міжнародної мови, була перемога союзників у другій світовій війні й створення 

ООН. Цьому безумовно сприяли економічна і військова потуга США, 

американський неолібералізм, який продовжує приваблювати мільйони людей в 

усьому світі. 

Основна частина 

Стрімке поширення англійської як першої мови міжнародного спілкування 

сприяє розвиткові як індивідуальної, так і колективної двомовності. Сьогодні в 

таких країнах Європи, як Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, 

важко знайти людину, яка не володіла б англійською. Нею тією чи іншою 

мірою користуються 90 % населення цих країн. А більшість нідерландців, 

наприклад, вважає своїм обов'язком вивчити ще французьку або німецьку, які є 

мовами сусідів. Для порівняння: на теренах України кількість тих, хто володіє 

англійською мовою, за різними оцінками, не перевищує 7-8 %, а усього знавців 

іноземних мов тут не більше 15%. 

Однак навіть за високого відсотка двомовного населення питання про 

надання англійській мові офіційного статусу не ставиться. Спроба поставити 

його в Японії не мала успіху. Знання англійської та інших мов широкого 



вживання розглядається мовцями як необхідна реальність, а не як вища 

цінність. При цьому власна мова виступає як гарант збереження національно-

культурної ідентичності. Поперемінна активізація тієї чи іншої мови для 

задоволення потреб комунікації у певних сферах спричинює семантичну 

інтерференцію мов на основі постійного (свідомого чи підсвідомого) 

зіставлення зафіксованих у них концептуальних картин світу. Результатом такої 

інтерференції може бути взаємне зближення та ототожнення концептуальних 

картин у мовній свідомості двомовця/багатомовця через ідентифікацію понять 

та заповнення семантичних лакун, що існують у тій чи тій мові. Відомо, що 

культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей 

означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності 

суто матеріальних знаків культури. Кожна етнокультура має спільне і відмінне 

стосовно інших етнокультур, і це виявляється як в мережі понять, яка утворює 

концептуальну базу будь-якої мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна 

говорити про схожість мовної і концептуальної картин світу. Однак повної 

тотожності між ними ніколи не існує, оскільки концептуальна картина світу є 

рухливішою, а відтак змінюється швидше під впливом позамовних факторів 

соціально-історичного та когнітивного характеру. 

У наш час у живих мовах істотно зростає кількість слів-інтернаціоналізмів 

, що підтверджує тенденцію до поступового зближення концептуальних картин 

світу у тих, хто користується різними ідіомами. До інтернаціоналізмів належать 

і кальки, які легко поширюються від мови до мови завдяки глобалізації 

інформаційних процесів. Часто слугуючи засобами повторної номінації живих і 

неживих об'єктів, явищ, процесів тощо, кальки, як і прямі запозичення, 

збільшують виражальні можливості мови реципієнта. Подібні явища 

збільшують варіативність мовлення, а відтак розхитують нормативні моделі 

мови-реципієнта. Виникає запитання, наскільки вони є прийнятними.  Відомо, 

що культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей 

означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності 

суто матеріальних знаків культури. 



 Кожна етнокультура має спільне і відмінне стосовно інших етнокультур, і 

це виявляється як в мережі понять, яка утворює концептуальну базу будь-якої 

мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна говорити про схожість мовної і 

концептуальної картин світу. Однак повної тотожності між ними ніколи не 

існує, оскільки концептуальна картина світу є більш рухливою, а відтак 

змінюється швидше під впливом позамовних факторів соціально-історичного та 

когнітивного характеру. Концептуальна картина світу є значно ширшою ніж 

мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення. 

Визнаючи культурну цінність кожної мови незалежно від міри її 

поширеності, світове співтовариство через міжнародні організації обстоює ідею 

збереження всіх існуючих мов, у тому числі й так званих малих, які є мовами 

етнічних меншин і не мають офіційного статусу у відповідних державах. На 

їхній захист неодноразово приймалися резолюції ЮНЕСКО, Ради Європи та 

інших організацій. Відома Європейська хартія регіональних мов, яка є 

обов'язковою для виконання всіма державами - членами Ради Європи і яка 

передбачає можливість використання цих мов як засобів офіційного 

спілкування на регіональному рівні.  

Нині практично в жодній країні світу немає того, що соціолінгвісти 

називають ендоглосною (тобто одномовною) ситуацією. Навіть у країнах з 

офіційною одномовністю (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, 

Португалія, Нідерланди) простежується егзоглосія, яка виявляється в опозиції 

державної мови (відповідно англійської, французької, німецької, італійської, 

португальської, нідерландської) до мов етнічних меншин. Причому до тих 

етнічних груп, які споконвічно жили на територіях відповідних держав 

(приміром, індіанці у США, валійці, шотландці та ірландці у Великій Британії, 

бретонці, баскійці та оксітанці у Франції, фризи у Нідерландах та Німеччині), 

внаслідок легальної та нелегальної міграції додалися нові. У тих же США 

другою за чисельністю носіїв є іспанська мова, якою повсякденно 

користуються приблизно 30 млн людей. Через це у громадських місцях усі на-

писи англійською мовою дублюються іспанською. На вулицях французьких 



міст часто можна почути арабську мову - арабомовна громада (переважно 

вихідці з колишніх колоній у Північній Африці: Алжиру, Тунісу, Марокко) 

становить у Франції близько 5 млн людей. Подібну картину спостерігаємо і в 

Німеччині, де значний прошарок населення (близько 2 млн) становлять турки і 

курди. 

Шляхом збереження мовної багатоманітності світу є практичний розвиток 

двомовності й багатомовності тих, хто в ньому живе, заохочення до такого 

розвитку з боку тих, хто визначає мовну політику. 

Політика "плавильного казана", яку проводили США у XIX та на початку 

XX ст. і яка вважалася взірцем жорсткої мовно-культурної асиміляції, уже 

давно поступилася місцем політиці врахування мовних і культурних потреб 

різних етнічних груп. Тепер у демократичних країнах вони мають право на 

власні засоби масової інформації, створення освітніх і культурних товариств 

тощо. 

У цьому році прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення 

збільшити кількість годин у середньо освітній школі на вивчення іноземних 

мов, а співробітники Адміністрації Президента, вищої та середньої ланки 

апарату Верховної Ради України, Кабінету міністрів в березні 2015 року 

закінчили вивчення англійської мови за програмою британської ради 

„Англійська мова для держслужбовців”. Крім того, у вищих навчальних 

закладах планується ввести ще одну робочу мову - англійську. Так у 

національному університеті України „Києво-Могилянській академії” цей план 

вже є реальністю. Такі кроки стали вагомим підтвердженням з боку 

законодавчої влади України європейського шляху розвитку нашої держави, 

свідоцтвом того, що європейська інтеграція відповідає життєво важливим 

інтересам українського народу.  

Висновки  

Попередній досвід свідчить, що плюралізм мов, якими користуються 

національні спільноти, не є нездоланною перешкодою для політичних, 

економічних та культурних обмінів. Навпаки, відбувається їхнє розширення та 



прискорення внаслідок глобалізації світових процесів та інформаційного 

простору. Поняття "національний інформаційний простір", хоча і зберігає свою 

актуальність, уже не розглядається як щось обмежене державними кордонами, 

оскільки важливою його ознакою стала відкритість до глобальних 

інформаційних потоків.  

З розглянутих нами суспільних та мовних аспектів випливають наступні 

тези, щодо англійської мови в Україні. По-перше,англійська мова відноситься 

до германських мов і є абсолютно відмінною від української (в порівнянні з 

російською). Концепти мовних культур зовсім різні і  не можуть ототожнитись. 

По-друге сучасна практика двомовності й багатомовності свідчить про 

цілком мирне співіснування та розподіл функцій різних мов як у свідомості 

конкретного мовця, так і колективу мовців. 

По-третє, глобалізація нічим не загрожує там, де національна мова і 

національний продукт переважають в інформаційних обмінах. Тому головне 

для нашого нації підтримувати свою культуру, економіку та спілкуватися 

українською мовою . 
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