
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 
МАТЕРІАЛИ 

VIII МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЛІНГВІСТИЧНОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

“TO LIVE IN A SAFER WORLD” 

 

 

(Суми, 28 березня 2014 року) 

 

 

 

The eighth scientific practical student`s, postgraduate’s and teacher’s 

LSNC conference 

 

 

 

 



7 
 

АНГЛІЙСЬКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Козаченко О.Ю., група М-31 

Мальована Н.В. 

 

Починаючи від останніх десятиліть XX століття, народи 

планети та їхні культури зазнають впливу потужного світового 

процесу, який дістав назву глобалізації. Масштаби й 

багатоаспектність цього процесу засвідчують, що людство 

вступило в нову добу свого розвитку, який матиме характер 

планетарних змін. Глобалізація опиняється в центрі уваги не 

лише політиків та економістів, а й філософів, соціологів, 

культурологів, письменників, журналістів, репрезентантів 

різних громадських рухів. Наслідки й перспективи її дістають 

неоднозначну інтерпретацію, що відповідає докорінній 

суперечливості самого цього епохального явища. 

Серед позитивних наслідків глобалізації слід, 

насамперед, зазначити розширення світового інформаційного 

простору, посилення процесів мовної і культурної взаємодії, 

забезпечення звичайній людині доступу до інформації та 

світових інтелектуальних надбань. Важливою передумовою 

комунікації є вибір мови, якою вона здійснюється. На роль 

засобів цієї комунікації, як правило, претендують кілька так 

званих світових мов, передусім англійська. 

На хвилі глобалізації і розвитку сучасних технологій 

англійська підкорила світ так, як це не вдавалося жодній мові в 

історії людства. Фахівці стверджують, що до англомовного світу 

належить близько півтора мільярда осіб. Найбільша англомовна 

країна — Сполучені Штати Америки, це близько 20% 

англомовного населення планети. Англійська вже сьогодні є 

другою мовою для громадян Європейського Союзу з населенням 

майже 500 млн. 

Мова стає засобом міжнародного спілкування, коли 

їїособлива роль визнається всіма країнами. Переформатування 

cвітового порядку після Першої, а потім і Другоїсвітовихвоєн 

мало своїм результатом створення нових міжнародних 

організацій та альянсів. Це спричинило безпрецедентну потребу 
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у світовій linguafranca. Linguafranca — ценазва для мови, яку 

використовують як засібділового та культурного спілкування 

людей, що розмовляють різними мовами. Чимало епох у 

людській історії характеризуються наявністю своєї linguafranca. 

Це і грецька та латина в Римськійімперії і Середньовіччі, 

іспанська в Іспанськійімперії і т.д. У XX столітті в цій ролі 

англійська поступово замінює французьку як мову міжнародної 

дипломатії. Вперше офіційний статус англійській був наданий 

Лігою націй. Її значення ще більше посилилося післяс творення 

у 1945 році ООН. 

Якщо глобальна англійська почалася з домінування двох 

успішних імперій — Британської та Американської, то нині вона 

є мовою ще однієїі мперії, беззаперечне панування якої 

поширюється на всю земну кулю, — Інтернет. Чи зможете ви 

без англійської скористатися тієюі нтелектуальною силою, яку 

він надає? Очевидно, щоні. Дослідники доводять, що 80% 

інформації зберігається у світовій мережі саме цією мовою, а її 

обсяг подвоюється кожні 18 місяців. 

Сьогодні англійська є мовою глобальної економіки та 

глобального бізнесового середовища. Для успішної кар’єри та 

професійногозростанняу великих компаніях просто необхідно 

вільне володіння англійською мовою. Навіть якщо міжнародна 

компанія знаходиться у Швеції або Франції, її співробітники 

спілкуються англійською (або сумішшю рідної з англійською). 

Практично така сама ситуація в науці. Більш ніж 90% наукових 

журналів, що мають авторитет у світі, друкуються англійською. 

У глобалізованому світі англійська є мовою 

міжкультурних комунікацій, бо незалежно від того, ким ви є: 

українцем, італійцем, індійцем, росіянином чи німцем, 

зібравшись усі разом ви спілкуватиметеся англійською. В 

багатьох країнах, де існує міжетнічне напруження, саме 

англійська виконує роль етнічно нейтральної мови. 

Якщо ще 50 років тому ніщо не свідчило про можливість 

появи світової linguafranca, то сьогодні очевидно, щоновий 

світовий лінгвістичний порядок уже визначає і надалі 

визначатиме глобальна англійська. 


