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Люди навчилися розмовляти багато століть тому, і з того часу вони 
спілкуються різними мовами. Кожна мова відображає душу поведінку і 
темперамент своєї національності. Люди створювали абетки і правила. Але 
вони завжди хотіли спілкуватися між собою, розуміти і дізнаватися більше 
про оточуючих. Мови допомагали людям розуміти один одного, 
вирішувати складні економічні та політичні проблеми, які виникали в 
процесі розвитку і становлення суспільства. Саме тому, люди вивчали 
іноземні мови. 

Світ мов різноманітний та багатогранний. Деякі з них надзвичайно 
складні у вивченні, інші – простіші. Бувають мови схожі між собою, але у 
цілому світі двох ідентичних не існує. Сучасна лінгвістика налічує близько 
2700 різних мов. Переважна їх більшість є живими, тому що люди 
використовують їх у повсякденному спілкуванні. Але є і мертві мови, як 
наприклад латинська. Дві тисячі років тому, латинська була 
найпоширенішою мовою міжнародної комунікації, культури та освіти, 
науки і техніки. Зараз це почесне звання отримала англійська мова. Це 
глобальна мова подорожей, бізнесу, популярної культури, спорту та науки 
[1, с. 23]. 

Понад мільярд людей розмовляють англійською. Це майже одна 
п’ята населення планети. Для 400 мільйонів представників різних 
національностей – це перша мова. Для інших 600 мільйонів – це друга або 
іноземна мова. Сьогодні, фактично більше ніж 250 мільйонів людей 
вивчають англійську мову. Це більше ніж населення США [2, с. 47]. 

Сьогодні англійською спілкуються практично в усіх куточках світу. 
Вона стала найважливішою мовою у сфері політики, науки, торгівлі та 
культурних взаємовідносин. Англійська є однією із офіційних мов ООН. 
Половина світової наукової літератури написана англійською мовою. Це 
мова комп’ютерних технологій [1, с. 25]. 

На сьогоднішній день вища освіта зазнає змін відповідно до процесів 
європейської інтеграції, що підтримуються урядом України та 
Міністерством освіти й науки. Національна політика в галузі викладання і 
вивчення іноземних мов зазнала значних позитивних змін. 

Навчання іноземній мові було й залишається невід’ємною складовою 
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання 
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння 
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника 
вузу. 

Більш того, новітня європейська мовна політика орієнтує громадян 
Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі 
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах більш ніж однієї 
іноземної мови, безумовно, знаходиться в інтересах загальної національної 



політики України [4, с. 1]. 
Я переконана,що вибір професії у ХХІ столітті не має жодного 

суттєвого значення без достатнього знання іноземної мови. Світ стає 
меншим а міжнародні зв’язки – тіснішими. Велика кількість іноземних 
делегацій продовжує відвідувати нашу країну, сотні спільних підприємств 
нещодавно з’явилися в кожному місті, навчальні заклади тісно 
співпрацюють із представниками Корпусу Миру США в Україні, а 
студенти вищих навчальних закладів і учні старших класів 
загальноосвітніх шкіл беруть активну участь у програмах міжнародного 
обміну. Тому без сумніву ви не зможете досягнути успіху без вивчення цієї 
чудової. Мелодійної і такої важливої мови [3, с. 17]. 
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