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Лідія Мішіна  
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ  
ВАЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 
Кінець ХХ та початок ХХІ століть відзначились вагомими змінами у 

соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. 
Значно розвинулися міжнародні зв’язки нашої держави, зріс її авторитет у 
світовому та європейському просторі. Все це створило передумови для 
процесів перетворення, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. При 
чому особливе місце серед них належить змінам у сфері оволодіння інозе-
мними мовами. 

У сучасному світі важко переоцінити соціальне і культурне значення 
іноземної мови, особливо у період соціально-економічної та політичної 
розбудови нашої держави та її виходу на міжнародну арену. Все це і зумо-
вило переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного за-
собу міжкультурного спілкування. Тому іноземна мова стала невід’ємним 
елементом механізму соціально-економічного і політичного порозуміння 
між різними представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх 
життєдіяльності. 

Крім того в останнє десятиліття починають інтенсивно розвиватися 
міжнародні зв’язки між Україною та світовим співтовариством, між украї-
нськими і зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями у різних 
сферах діяльності; поступово розширюються безпосередні зв’язки між 
українськими і зарубіжними закладами освіти; розробляються програми з 
культурного та освітнього обміну студентів у спільних міжнародних прое-
ктах. Сучасний світ став значно багатонаціональним і багатомовним: у 
ньому з одного боку, активізувався процес глобалізації та економічної 
конкуренції, а з другого – зросла роль національної ментальності. Зазна-
чимо, що вагомою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні 
фахівці, які вміють працювати з комп’ютером і знають принаймні одну 
іноземну мову. Наше суспільство отримало можливість відпочивати, на-
вчатися і навіть працевлаштовуватися за кордоном. А це все змушує пере-
глянути цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов у системі 
освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і 
міжнародний досвід у цій сфері. 

І хоча за певних об’єктивних умов забезпечити усіх майбутніх спеці-
алістів абсолютними знаннями іноземної мови виявляється неможливим, 
обов’язково потрібно сформувати у них навички самоосвіти, які дозволили 
б їм самостійно удосконалювати отримані знання однієї іноземної мови і в 
разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до рівня 
власних професійних потреб. 

У період активізації міжнародних зв’язків, виникають тенденції на 
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взаємопроникнення не тільки мов, але разом з ними і культур на терені рі-
зних держав. Тому першочерговим завданням освіти визначається необ-
хідність формування у студентів міжкультурної компетенції з метою толе-
рантного ставлення до іншої культури. Іноземна мова сьогодні є одним із 
найважливіших засобів міжнародного спілкування. Світ наш постійно змі-
нюється. Зміни в суспільстві постійно ставлять нові вимоги щодо удоско-
налення системи навчання іноземних мов, зокрема, щодо оновлення змісту 
навчально-методичної роботи, запровадження новітніх технологій викла-
дання, нових навчальних курсів, коригування навчальних програм. 

Глибокі зміни в суспільно-політичному та економічному житті євро-
пейських і світових держав справляють дедалі вагомий вплив на розвиток 
їх освітніх систем. Освіта є засобом відтворення та накопичення інтелекту-
ального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, 
дієвим чинником розвитку суспільства, зміцнення авторитету держави на 
міжнародній арені. У такій ситуації системи освіти багатьох країн світу 
ставлять за мету підготувати учнів, студентів до культурного, професійно-
го та особистісного спілкування з представниками інших країн, ознайоми-
ти з їх традиціями, суспільним устроєм та мовною культурою [7, с. 106]. 

О. Коваленко, С. Куриш, С. Мамонтов, О. Токменко у своїх статтях 
розглядають складні питання вивчення іноземних мов на сучасному етапі, 
соціокультурні погляди, піддають глибокому аналізу ідеологічну спрямо-
ваність глобалізації при вивченні іноземних мов, звертають свою увагу на 
своєрідність вивчення іноземних мов у контексті глобалізації через модер-
нізацію освітньої системи [3–6; 8; 10]. Окрім статей, у яких розглядаються 
питання соціокультури і глобалізації, ґрунтовно розкривається і аналізу-
ється запровадження на сучасному етапі у процесі вивчення іноземних мов 
інформаційно-технологічних засобів [1, с. 9]. І. Ситдикова у своєму дослі-
дженні підкреслює глибоке і змістовне використання комп’ютера та Інтер-
нету для раціонального вивчення мови [8]. 

Сучасну епоху прийнято називати добою глобалізації, хоча і досі 
вчені дають суперечливі відповіді на запитання, що таке є глобалізація, в 
чому її суть. Різняться також і відповіді на запитання про її хронологічні 
рамки та основні етапи. Загальноприйнятим є твердження, що наслідком 
процесу глобалізації стане перетворення людства у єдину структурно-
функціональну систему [7, с. 9]. Щодо сучасного світу, то не викликає 
сумніву очевидна нерівність між високорозвиненими країнами Заходу та 
іншими країнами. Спостереження з одного боку за інформаційним суспі-
льством, де все більше влади мають люди або інституції, які володіють ве-
ликою кількістю інформації, та іншими суспільствами, які більшою чи ме-
ншою мірою відстають від розвинених країн. 

Глобальні закономірності та тенденції розвитку сучасного інформа-
ційного суспільства відзначаються в основному інтересами та можливос-
тями тих держав, які мають інформаційну владу та впливають на життя 
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інших країн. Ще з самого початку свого існування людська цивілізація 
значною мірою залежала від комунікативних процесів. Сьогодні ж, у 
зв’язку із різким збільшенням обсягів інформації, яка виробляється та 
споживається, ця залежність значно поглибилась. У структурі сучасної ци-
вілізації комунікативний компонент значно впливає на політичні, економі-
чні та військові системи [11, с. 113]. Протягом усього періоду свого існу-
вання на різних етапах свого розвитку людство породжувало різні системи 
цінностей. Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується новими 
політичними, економічними, культурними процесами і тенденціями, які 
поступово набули глобальних масштабів. Зараз ми можемо спостерігати 
досить складні та суперечливі реалії сучасного світу з його непередбаче-
ною глобальною політичною динамікою, економічними та соціальними 
трансформаціями. Сьогодні характер глобальних трансформацій значною 
мірою обумовлений тим, що людство вступає в інформаційну еру, якій 
притаманні складні процеси комунікаційної революції, інформаційних та 
психологічних війн, що суттєво впливають на встановлення світового по-
рядку [11, с. 115]. 

«Глобалізація», що стала ключовим словом кінця ХХ століття, зу-
мовлює зміни у всіх сферах людського життя – особистому, соціальному, 
культурному. Особиста відповідальність зростає і зникає водночас. І хоча 
різниця між багатими та бідними не зменшується, вплив перших на дру-
гих стає менш помітним, «здається, що в світі все тісно взаємозв’язано» 
[1, с. 32]. 

У сучасному світі існують дві взаємопротилежні мовні тенденції: рух 
до єдності та пошук самосвідомості [4, с. 18]. Швидкий політичний і тех-
нологічний прогрес останнім часом привів до того, що компанії, пов’язані 
за допомогою Інтернету, можуть працювати в різних частинах планети, 
корисно використовуючи різницю в часі. Розвиток туризму, масової про-
дукції і масової культури – усе це є рухом до більшої єдності не лише у за-
собах інформації, а також в основному векторі комунікацій: мові. 

У сучасному світі дуже важливо не лише володіти однією з найпо-
ширеніших мов, а й знати інші іноземні мови. Але ця потреба менше від-
чувається людьми, рідна мова яких належить до так званих провідних, тоді 
як у невеличких країнах, де національною мовою не розмовляють за ме-
жами країни, завжди була потреба у володінні іноземними мовами, щоб 
мати доступ у великий світ. 

Вважається, що в країні великого значення надається вивченню дру-
гої мови, якщо: 

• країна багатомовна (є територіальні меншості); 
• сусідні країни розмовляють іншою мовою; 
• країна – невелика за розмірами, але й не ізольована територіально 

чи політично; 
• її власна мова не має широкого розповсюдження та не є засобом 
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міжнародного спілкування; 
• велике значення для розвитку економіки має експортна (імпортна) 

торгівля з країнами носіями іншої мови; 
• її туристичний бізнес становить значну частину іноземної торгівлі 

та валового внутрішнього продукту [2, с. 4]. 
У країні цінуватимуть добре володіння іноземною мовою, якщо ця 

мова є: 
1. Засобом міжнародного спілкування. 
2. Мовою країни (або країн), з якою (якими) встановлено активні 

відносини (особисті, індустріальні, комерційні, туристичні, пов’язані з від-
починком та розвагами тощо). 

3. Має позитивний імідж, тому що: 
а) асоціюється із соціально-культурними цінностями; 
б) асоціюється з бажаним стилем життя. 
4. Мовою спілкування елітних груп [2, с. 4]. 
У Посланні екс-президента України Л. Кучми до Верховної Ради 

України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічно-
го та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» наголошується, що 
розвиток суспільства на сучасному етапі визначається, головним чином, 
рівнем людського потенціалу, його розвитку, глибиною взаємодії науки та 
освіти. 

Тому педагоги та провідні науковці України опираючись на найкра-
щі вітчизняні та зарубіжні надбання минулих років у галузі освіти розпо-
чали динамічну модернізацію процесу навчання, що повинен бути направ-
леним на осучаснення освітянської діяльності з метою як найповнішого за-
доволення потреб громадян України, розвитку нації, держави, її економіки 
та інших сфер суспільного життя. Адже тільки за допомогою сучасної на-
ціональної освіти, що органічно поєднує кращий досвід і тенденції розвит-
ку світової освіти, можливо забезпечити конкурентноздатність нації, дер-
жави у дедалі більш глобалізованому і системно конкурентному світі. 

Для України, яка вже довгий час намагається інтегрувати у міжнаро-
дний простір, особливо важливого значення набуває питання створення 
умов для оволодіння іноземною мовою. І якщо у попередні десятиліття 
іноземна мова вивчалася лише як один з обов’язкових предметів шкільної 
програми, то зі змінами в суспільстві метою вивчення іноземної мови ста-
ло оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування відповідно до 
соціального замовлення. 

Глобалізація як досить суперечливе явище, що має тенденцію до по-
силення, вимагає від освіти вирішення таких складних питань: підготувати 
молодих спеціалістів до життя в умовах багатонаціонального і полікульту-
рного простору, виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми 
різних національностей. 

Отже, беручи до уваги сучасне становище міжнародних зв’язків 
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України у різноманітних сферах життя та необхідність виходу нашого сус-
пільства у європейський і світовий простір, ми повинні розглядати інозем-
ну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Сучасна освіта 
повинна створювати умови для формування такого рівня знань, умінь і на-
вичок, який дав би можливість майбутнім спеціалістам практично підтри-
мувати спілкування з носіями мови на комунікативно достатньому рівні 
проте крім утилітарного аспекту, процес вивчення мов повинен надавати 
міцну соціально-культурну базу. Культурне розмаїття мов має виступати 
одним із провідних засобів збереження та передачі людських цінностей. 
Вивчення іноземної мови означає «озброєння самого себе інтелектуальни-
ми засобами для зустрічі з реальним і невідомим, збагачення себе через 
знання культур і їх світосприйняття» [9, с. 34]. 
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