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МОВА - ФУНДАМЕНТ НАШОГО ЖИТТЯ 

А.Д. Краснобаєва – Сумський державний університет,гр. М-32 

Н.В. Мальована 

 

Однією з міжнародних мов є англійська. Значення 

англійської мови в сучасному світі важко переоцінити. Адже не 

можна ж не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її 

використовують. І якщо для половини з них вона є рідною, то 

близько 600 мільйонів вибрали саме її як іноземну. Незважаючи 

на різноманітні її варіанти і наявність специфічних 

особливостей для кожної національності, англійська мова 

залишається лідером на нашій земній кулі.  Але в наш час крім 

«чистої» англійської мови, значне поширення набуває поняття 

«білінгвізм». 

Білінгвізм (двомовність) – специфічний стан суспільного 

життя, при якому спостерігається і є визнаним факт 

функціонування й співіснування двох мов у межах однієї 

держави або "співіснування двох мов у рамках одного й того ж 

мовленнєвого колективу, який використовує ці мови у 

відповідних комунікативних сферах, залежно від соціальної 

ситуації та інших параметрів комунікативного акту". 

Вважається, що двомовність позитивно позначається на 

розвитку пам'яті, вміння розуміти, аналізувати та обговорювати 

явища мови,  

Також, не менш важливе місце посідає в нашому житті 

поняття «лінгва-франка». ЇЇ визначили як мову, що 

використовується як засіб міжетнічного спілкування у певній 

сфері діяльності. Історично термін лінгва-франка вперше став 

використовуватися для позначення змішаної мови. Згодом, 

термін «лінгва-франка» розуміють як будь-який усний 

допоміжний засіб міжетнічного спілкування.  

Загалом, в наш час питання найпоширенішої мови в світі, 

питання змішаних мов чи панування двох мов одночасно в 

межах однієї держави викликає безліч дискусій та обговорень. 

Все це є досить важливим як для конкретно нашої держави, так і 

для усього світу в цілому.  

http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0

