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Відповідно до Указу Президента України 2016 рік 

оголошено Роком англійської мови в Україні. 

Попереджувальна довідка має на меті донести до 

користувачів бібліотек та бібліотекарів важливість проведення 

цього року, ознайомити з заходами, громадськими ініціативами 

та національними програмами щодо втілення завдань, 

зазначених в Указі Президента. 
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Вступ 

Президент Петро Порошенко 

підписав Указ «Про оголошення 

2016 року Роком англійської мови 

в Україні». Відповідний указ 

№641/2015 опублікований на 

сайті глави держави. Президент 

прийняв таке рішення, як 

зазначається в Указі, 

«враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного 

спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення 

доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх 

і культурних можливостей, які відкриває знання та використання 

англійської мови, забезпечення інтеграції України до 

європейського політичного, економічного і науково-освітнього 

простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає 

вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії 

розвитку». 

Англійська мова – одна з найпоширеніших мов у світі, 

особливо як друга мова (нерідна) та мова міжнародного 

спілкування. Це офіційна мова у більш ніж 60 суверенних 

держав, таких як Велика Британія, США, Канада, Австралія, 

Ірландія і Нова Зеландія; також поширена в карибських країнах, 

Африці та у Південно-Східній Азії. 

Інформаційний простір англійською мовою, що включає 

періодичний і неперіодичний друк, телебачення, кіно, радіо, 

бібліотечні фонди, англійський сектор Інтернету й інші джерела, 

є нині безпрецедентним за об'ємом і змістом. Англійською 

мовою написаний величезний об'єм художньої і науково-

технічної літератури. Технічна, технологічна, патентна 

документація, наукові публікації 

найчастіше існують тільки 

англійською мовою або перекладені 

на дуже обмежену кількість мов. 

Усе це в сукупності робить 

англійську мову найважливішим 

засобом комунікації у світі. 



Кому та навіщо потрібен Рік англійської мови? 

 

Оголошення 2016 року Роком 

англійської мови – це стратегічний 

крок до євроінтеграції та 

підвищення загального рівня 

освіченості українців. Отримання 

статусу європейської держави 

передбачає підтримку деяких норм 

західного суспільства, одна з яких 

– знання громадянами ЄС двох 

іноземних мов, окрім рідної. Звичайно, ніхто не перевірятиме це 

на іспитах, але відповідно до ключових пріоритетів внутрішньої 

політики ЄС, це необхідний рівень, аби комфортно жити поруч 

із європейцями та не відчувати себе при цьому невігласом. 

Слід зазначити, що відповідно до індексу володіння 

англійською мовою (EF EPI), Україна знаходиться на 44-му 

місці (серед 63 країн) по володінню англійською, що відповідає 

низькому рівню. Найкраще англійською, згідно цього рейтингу, 

володіють у 7-ми європейських країнах: Данії, Нідерландах, 

Швеції, Фінляндії, Норвегії, Польщі та Австрії. 

У документі «Стратегія розвитку України 2020», котрий 

визначає напрямки та пріоритети розвитку нашої держави, 

зазначено, що до 2020 року 75% випускників вишів будуть 

володіти двома іноземними мовами, а 20% знатимуть 

англійську, як рідну. Сьогодні число громадян, які вільно 

володіють нею, складає лише 7%. Відповідно Рік англійської є 

суспільно корисним, логічним і необхідним кроком, що 

допоможе нам досягти поставлених цілей. 

Що таке Go Globаl  та «Україна speaking»? 

Go Global − це громадська ініціатива з вивчення й популяризації 

іноземних мов, що має на меті поліпшення євроінтеграції 

українського населення та включення його у глобалізаційні 

процеси в цілому. Її 

заснували на початку 

2015 року, і сьогодні до 

її складу входять понад 



20 партнерських 

організацій. Серед них − 

посольства, державні 

органи центральної влади, 

міжнародні компанії, 

культурні центри, мовні 

школи й аналітичні центри. 

До того ж програма 

глобалізації Go Global вказує на вивчення англійської мови як 

одного з основних пріоритетів розвитку. 

Рік англійської мови передбачатиме комплекс заходів для 

активного вивчення громадянами англійської мови: 
 1. Викладанню англійської мови у вищих навчальних закладах буде 

приділятися більше уваги. 

2. Чисельність гуртів та інших позашкільних закладів вивчення 

іноземної мови має бути збільшена. 

3. Проведення олімпіад та інших змагань на знання англійської мови 

серед учнів та студентів. 

4. Обмін учнями та студентами з України та носіями мови. 

5. Активізація програми «E-Twinning Plus». 

6. Розповсюдження мережі літніх мовних таборів з вивчення 

англійської мови. 

7. Запровадження поетапної сертифікації вчителів щодо їхньої мовної 

освіти, результати чого будуть впливати на оплату їхньої праці. 

8. Поширення англійських фільмів із субтитрами, а також освітніх 

радіо- та телепрограм із вивчення мови. 

9. Організація мовних курсів для державних службовців після 

перевірки їхнього рівня. 

10. Врахування міжнародного досвіду та залучення міжнародної 

допомоги для вдалої реалізації всіх заходів/ 

 

«Україна speaking» – національна програма, яку розробили й 

координують Go Global спільно з 

партнерами. Для реалізації цього плану 

вони колективно підписали МАНІФЕСТ 

– відкриту пропозицію об’єднати свої 

зусилля, реалізуючи різні проекти в 

рамках кампанії. 

 



Чому ж так важливе вивчення англійської мови? 
Англійською мовою говорять в 51 

країні світу. Близько 410 млн. 

чоловік є носіями англійської мови 

і вважають її рідною, а близько 1 

млрд - розмовляють на ній. Тому 

англійська мова заслужено 

вважається міжнародною мовою 

спілкування, а багато лінгвістів, 

спираючись на існуючі тенденції, приходять до висновку, що 

менше ніж через сто років мовний бар'єр практично перестане 

існувати, і люди будуть використовувати для спілкування 

винятково англійську мову. Перед людиною, що вивчила 

англійську мову, відкриваються великі перспективи 

влаштування на роботу, як у престижних вітчизняних фірмах, 

так і з'являється можливість працювати за кордоном. Крім того, 

люди, які вивчали англійську мову, можуть претендувати на 

більш оплачувані посади. Знання англійської мови дозволяє 

більш плідно здійснювати ділові переговори із зарубіжними 

партнерами. Вивчивши англійську мову, Ви можете сміливо 

вирушати подорожувати в будь-яку, навіть не англомовну країну 

і не бояться, що Вас не зрозуміють, адже англійську розуміють 

скрізь. Вивчивши англійську мову можна завести друзів у різних 

куточках земної кулі і спілкуватися з ними спочатку по 

інтернету, а пізніше, можливо, зможете відвідати їх особисто. 

Особливу важливість вивчення англійської мови додає той 

фактор, що знаючи дану мову, Ви зможете отримати доступ до 

всіх важливих інформаційних 

ресурсів, як електронних, так і 

друкованих, оскільки майже всі 

книги і статті світового значення, 

або пишуться англійською, або ж 

переводяться на неї. Ну і звичайно 

ж варто відзначити той факт, що 

Інтернет на 57% - англомовний. 

Цей список переваг, які дає 

вивчення англійської мови, можна 



продовжувати і продовжувати, але найбільш важливі з них ми 

розглянули. З усього вищевикладеного можна зробити висновок, 

що для кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар'єру, 

розширити межі свого спілкування, черпати новітню 

інформацію з першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і 

врешті-решт урізноманітнити своє життя і зробити його більш 

цікавим, вивчення англійської мови просто необхідно. 

 

Вебліогафічний покажчик 

«Вивчаємо англійську за допомогою мережі». 

 

 Поради батькам для вивчення англійської мови з 

дітьми:  http://starylev.com.ua/club/article/vchymo-angliysku-z-

ditmy-porady-batkam 

 7 найкращих безкоштовних онлайн-сервісів, які 

допоможуть опанувати англійську мову підготував 

Prometheus: 

1. https://www.duolingo.com – для тих, хто починає вивчати 

англійську з нуля; 

2. https://www.vocabulary.com – найкращий навчальний 

тлумачний словник англійської мови; 

3. https://www.memrise.com – для інтерактивного вивчення 

мов на основі технік мнемонічного запам’ятовування та 

відкладеного повторення лексики; 

4. https://lingualeo.com – вивчення англійської (навчальні 

тексти, відео, інтерактивні вправи з відкладеним повторенням, 

індивідуальний словник...); 

5. http://livemocha.com – вивчаємо іноземні мови на оцінку; 

6. http://wordsteps.com – розширення словникового запасу; 

7. http://learnenglish.britishcouncil.org/en та http://www.bbc.co.

uk/learningenglish - Чудові навчальні подкасти та текстові 

матеріали від British Council та BBC. 

 

 Популярний ресурс для обміну знаннями і 

спілкування з носіями мови.  
Принцип взаємодії простий: ви допомагаєте іноземцям вивчати 

http://starylev.com.ua/club/article/vchymo-angliysku-z-ditmy-porady-batkam
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українську мову, вони допомагають вам вивчати англійську. 

http://www.lang-8.com/ 

 GO GLOBAL 
Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов 

(National Foreign Language Learning and Promotion Initiative) 

http://reforms.in.ua/sites/default/files/go_global.pdf 

 Британська Рада в Україні відкрила спеціальний сайт, 

присвячений Року англійської мови. Завдяки цьому ресурсу 

сподіваються надихнути вас на вивчення мови, інформувати про 

всі важливі тематичні події, пропонувати безкоштовні онлайн-

ресурси та розповідати про спеціальні пропозиції у блозі. 

Перейти на http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english 

 

Цікаві сайти для вчителів англійської мови 
http://replace.org.ua/topic/81/ 

Англійська мова онлайн безкоштовно від British Council 
http://osvita.ua/languages/english-online/16237/ 

Англійська мова онлайн для дітей, початківців, студентів 
http://easy-english.com.ua/ 

English for Ukrainians. Англійська для початківців 
https://www.youtube.com/watch?v=VaYaFOX0x3I 

Вивчення англійської мови для початківців: онлайн уроки 
http://tng.in.ua/vivchennya-anglijskoji-movi-dlya-pochatkivciv-

bezkoshtovni-onlajn-uroki/ 

Вивчення англійської мови самостійно 
http://angliyska-mova.com/ 

Курси англійської мови «з нуля» 
http://spy-glass.com.ua/?p=334 

Англійська мова для початківців 
http://buysale.net.ua/anglijska-mova-dlya-pochatkivcziv.html 

 

Використані джерела: 

 - Планування – 2016: методичні матеріали. Вип. 12 

[Електронний ресурс]: сайт Хмельницька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М.Островського. – Режим доступу: 

http://www.ounb.km.ua/vidanya/index.php. - Назва з екрана. – Дата 

перегляду 18.01.2016. 
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