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Розвиток системи освіти в Україні, її вихід на європейський рівень 

неможливі без підвищення уваги до викладання іноземних мов. Опановування 

іноземною мовою, як засобом комунікації, є необхідним, що має на меті набуття 

студентами відповідних навичок і умінь. Потреби нашої держави у 

висококваліфікованих спеціалістах, здатних до встановлення ділових контактів та 

ділового співробітництва з іноземними партнерами, спеціалістах, що володіють 

іноземною мовою на фаховому рівні, знаходять відображення в робочих 

навчальних програмах ВНЗ країни. 

На дворі епоха глобалізації, діловою мовою світу стала англійська, і хоча 

поки фахівці з іноземною мовою більше затребувані у великих містах, логічно 

припустити, що рано чи пізно вона прийде в будь-яку глибинку, як прийшов 

Інтернет. Саме так розмірковують кандидати на посаду, які вважають володіння 

англійською неодмінним атрибутом успішного сучасного фахівця. Проте інша 

частина здобувачів переконана, що англійська потрібна не всім і не завжди, вимоги 

роботодавців у цьому відношенні часто завищені, а професіонали в багатьох 

сферах діяльності й без знання англійської можуть залишатися 

конкурентоспроможними довгі роки. Фахівці з першої групи вже зробили 

конкретні кроки в напрямку власного розвитку або мають намір зробити їх 

найближчим часом. Фахівці з другої групи не поспішають робити конкретні дії, 

знаходяться в роздумах або вже прийняли рішення залишити все як є. 

Тим не менш, напевно, немає ні одного мудрого кандидата, який би не 

визнав, що знання іноземної мови в будь-якому випадку є істотним плюсом, і 

навіть якщо не додає переваг на конкретному місці роботи, то в майбутньому 

напевно стане в нагоді. Але вивчити іноземну мову, навіть таку просту, як 

англійська, не так швидко, тримісячних або піврічних курсів для отримання 

фундаментальних знань явно недостатньо. Добре володіння мовою – справа 

витратна за часом і фінансами (якщо ви, звичайно, не володієте настільки сильною 

мотивацією, що здатні вивчити мову самостійно). Кандидатам не хочеться 

витрачати час даремно, вони хочуть знати, чи дійсно мова потрібна в роботі й при 

працевлаштуванні чи все-таки можна обійтися без неї. 

Без іноземної мови зараз нікуди – ось поширена точка зору менеджерів з 

підбору персоналу великих компаній та кадрових агентств. Перший аргумент на 

користь володіння іноземною – без англійської на добру посаду можна не 

розраховувати, оскільки вимоги компаній рік від року посилюються. Чим більша 

компанія й вище посада, тим частіше у вимогах до працівника зустрічається 

"обов'язкове знання іноземної мови", зазвичай англійської.  

Крім того, хоча вартість фахівця на ринку праці не підвищується, але знання 

англійської збільшує шанси кандидата на працевлаштування, оскільки дозволяє 

йому розглядати більш широке коло вакансій. Той факт, що більшість описів 



сьогоднішніх вакансій включають в себе обов'язкової вимоги "знання англійської 

мови не нижче рівня upper-intermediate, є безперечним. Знання іноземної мови 

сьогодні є якщо не перепусткою в компанію, то, принаймні, допуском до участі в 

"конкурсному відборі". Скільки разів трапляються ситуації, коли кандидат мав усі 

професійні якості та необхідний досвід, але незнання англійської чи недостатнє 

володіння нею закривало перед ним двері. Отже, гарне знання англійської мови 

значно розширює можливості при пошуку нового місця роботи. 

Крім іншого, володіння англійською також дозволяє фахівцеві підтримувати 

свою конкурентоспроможність. За інших рівних роботодавці завжди вважають за 

краще брати на роботу того, хто володіє більшими навичками, навіть якщо не всі з 

них будуть затребувані на поточній позиції. Єдиного пояснення цьому явищу 

немає, але з великою часткою ймовірності можна сказати, що спрацьовує 

психологічний чинник. 

Звичайно, з точки зору роботодавця та менеджерів з підбору персоналу 

співробітник, який володіє іноземною мовою, володіє більшою привабливістю, ніж 

його колега без знання іноземної. Навіть якщо іноземна мова прямо зараз у роботі 

не потрібна, завжди може виникнути ситуація, коли вона буде необхідною. 

Отже, для тих, кому нецікаві традиційні кар'єрні можливості у 

фармацевтичній сфері, можна звернути увагу на вакансію медичного 

кореспондента. Успішному кандидатові належить написання новин, статей, 

аналітичних оглядів на медичну тематику, участь у тематичних заходах і 

підготовка публікацій за їх результатами. Головні вимоги – профільна вища освіта, 

знання ПК на рівні користувача, володіння англійською для роботи з 

документацією.    

Вивчення англійської мови – це важкий і тривалий процес, що вимагає 

терпіння, концентрації та впевненості в успішності його завершення. Для того щоб 

домогтися серйозних результатів у навчанні, будь-яка людина має потребу в 

мотивації, адже без неї ентузіазм проходить дуже швидко і процес вивчення мови 

перетворюється на рутину.  

Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню 

світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег. До 

найбільш сильних мотивуючих факторів можна віднести: 

1. Успішне просування по кар'єрних сходах. Адже працівник, який володіє 

іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси отримати більш 

високу посаду значно зростають. До того ж є можливість улаштуватись на роботу в 

іноземну компанію або сміливо вирушати працювати за кордон. Володіння 

англійською дозволяє вести листування та переговори з іноземними партнерами, 

писати наукові праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях, що також 

істотно підвищує кар'єрні перспективи. 

2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати 

свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти стажування за своєю 

спеціальністю за кордоном. 

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це міжнародний 

засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість міжнародних 

конференцій, форумів, семінарів, видається величезна кількість технічної та 

наукової літератури. За даними «Вікіпедії», більше 50% усієї інформації, 
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розміщеної в Інтернеті, опубліковано саме англійською, що відкриває величезні 

можливості з вивчення будь якої цікавої тематики. 

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 

освоєння англійської мови – це відмінна можливість продемонструвати 

наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 

здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам'яті, що в 

подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал. 

5. Відсутність мовного бар'єру під час подорожей, адже англійську в якості 

рідної використовують понад 400млн осіб, ще близько 1млрд вільно нею 

розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу, аеропортах, 

на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично вирішує численні 

проблеми, з якими може зіткнутись турист під час подорожі. Знання англійської 

призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо людина починає 

відчувати себе громадянином світу й може легко вступати в контакт із 

представниками інших народів. 

6. Наявність родичів або друзів за кордоном є чудовою мотивацією для 

вивчення англійської, адже це дозволяє не втрачати родинні та дружні зв'язки, а 

також не відчувати проблем у спілкуванні з новим членом сім'ї. Крім того, 

наявність у сім'ї іноземця, який володіє англійською, сприяє вивченню культури та 

традицій його країни, а зробити це без знання мови практично неможливо. 

7. Можливість насолоджуватися творами в оригіналі (книги, пісні, 

фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови перекладач 

інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів англійською дозволяє не тільки 

оцінити красу картини та її сюжет, а й отримати задоволення від гри акторів, яка 

повністю втрачається при дубляжі. 

8. Допомога своїм дітям при вивченні англійської мови. Знання мови та її 

постійне вживання в домашніх умовах значно полегшує процес її вивчення дітьми, 

оскільки навчання буде проходити у природних умовах і без будь-якого примусу. 

У перспективі ж удасться заощадити значні фінансові кошти, які в подальшому 

довелось б витратити на репетиторів чи курси вивчення англійської. 

Поступово прогрес буде помітним, а подальше навчання буде проходити 

тільки в задоволення. Адже з кожним новим заняттям процес засвоєння матеріалу 

здійснюється швидше. І головне, пам'ятати, що мотивація – це потужний 

психологічний інструмент, бо саме вона допомагає не припиняти рух уперед, а 

наполегливо просуватись до своєї мети й долати всі труднощі у вивченні мови. 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але це і 

запорука успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів. Досягнення високого рівня 

володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної мовної підготовки в 

вищій школі. В більшості ВНЗ країни студенти опановують принаймні дві іноземні 

мови. 

Розвиваючи базові компетенції студентів, викладач повинен пам’ятати про 

стимулювання зовнішньої і внутрішньої мотивації студентів, розуміти ці мотиви і 

керувати ними. Викладач не має право на помилку – адже її ціна надто висока. 

Праця викладача – це праця без чернетки. Вміння залучити студентів у процес 

активного засвоєння іноземної мови є справою досить складною і в багатьох 
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випадках визначається намаганням студентів надбати та вдосконалити свої мовні 

вміння та навички.  
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