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ВИКJПІКИ ДОМІНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

Домінування англійської мови у царині освіти й науки є очевидним. Свідченням цьому 

виступають результати дослідження «Зміни в академічній професії» (Changing Academic Pro
fession), здійсненого, зокрема, з метою встановлення статусу англійської мови як сучасної 
універсальної мови міжнародного спілкування та інтернаціоналізації академічної професії в 

різних країнах. Дослідження, котре охопило 25.000 науковців і викладачів ВНЗ у 18 країнах 
світу на 5 континентах, показало, що 53 % респондентів використовують переважно англій
ську мову у своїй науково-освітній діяльності, з яких, 17 % -як рідну мову і 36 % - як додат
кову [5, 11]. Директор Центру міжнародної вищої освіти при Бостонському університеті, 

професор Філіп Альтбах порівнює сучасне поширення англійської мови у науковому світі з 

пануванням латинської мови в університетах Середньовіччя . Науковець зауважує, що «лати

На>> у ХІІІ столітті виступала потужним засобом не лише інтернаціоналізації університетів, а 

й встановлення домінуючої ролі Католицької церкви в інтелектуальному й науковому розви

ткові суспільства. І лише протестантський Реформаційних рух Мартіна Лютера з яскраво ви

раженою ідеєю національної ідентичності сприяв становленню й розквіту національних мов 
та наукових еліт у європейських країнах [1, 2]. З кінця ХІХ- до середини ХХ ст. у європейсь

ких вишах викладання здійснювалося національними мовами, а для публікування наукових 

робіт перевага надавалася німецькій мові. Одначе французька, російська та іспанська мови 

також · мали суттєвий вплив на освітньо-наукову діяльність у межах свого регіону і колоніа

льних територій. Лише з середини 50-х рр. ХХ ст. англійська мова утвердилася як офіційна 
мова міжнародного спілкування, зокрема, й в освітньому та науковому просторі. Дослідники 
цього феномену (Ф. Альтбах, Д. Белен, М.Д. Каррі, Т. Лілліз, К. Гнацманн, Р. Г'юз, М. 
Ростен,) переконані, що одним із головних чИнників експансії слід розглядати широке міжна
родне визнання успішних англомовних академічних систем США, Великої Британії~ Австра
лії, Канади, а також прискорений розвиток нових наукових шкіл у країнах колишньої Британ

ської імперії- Індії, Пакистані, Південно-Африканській Республіці тощо. Адже внаслідок ко
лонізації англійська мова стала офіційно визнаною державною мовою у 70 країнах світу, зок
рема, Північної Америки, Південної й Східної Азії, Карибського регіону, Південно

Тихоокеанського регіону, Південної Африки, Австралії. 

Нині англійська мова посідає позиції мови міжнародного співробіТНИЦТВа. Так, у звіті 

ОЕСР «Вища освіта до 2030. Глобалізація» (2009 р.) зазначається, що 11англійська мова є пріори

тетною у сфері бізнесу і професійного розвитку, а також єдиною глобальною мовою науки, дое-
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ліджень та академічної літератури" [4, 32]. Такий стан справ не є випадковим, адже академічні 
англомовні спільноти, передусім ClllA, забезпечують майже половину усього обсягу світового 
фінансування на дослідницькі проекти, є домівкою переважної більшості впливових високорей

тингових університетів, а також приймають на навчання третину міжнародних студентів. Крім 

того, переважна більшість провідних наукових журналів друкуються англійською мовою, оскіль

ки їхніми головними редакторами й дописувачами стають визнанні у всьому світі професори уні
верситетів з англомовних країн, а новостJЗорені дослідницькі мережі та академічні веб-сайти та

кож функціонують на англійській мові. Наукові журнали та монографічні видання, опубліковані 

англійською мовою, посилено впливають на науковий світ та просування університетів на світо
вий рівень визнання. У розвинених країнах та тих, що швидко розвиваються, керівництво універ

ситетами спонукає професорсько-викладацький склад публікуватися у провідних англомовних 

наукових журналах, зокрема у Норвегії та Південній Кореї запроваджено спеціальні доплати за 

такі публікації. Крім того, останніми десятиліттями володіння англійською мовою визнано одні

єю з ключових кваліфікацій для здійснення управлінської й менеджерської професійної діяльно

сті, насамперед, завдяки поширетnо магістерських програм з бізнесадміністрування, розробле

них переважно американськими унІВерситетами. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що значний вплив англійська мова має на про

цес викладання й розвиток курікупумів в університетах більшості країн світу. Статистичні 

дані Світового Банку красномовно демонструють суттєву перевагу англомовних країн у на

вчанні студентів за моделлю індивідуальної академічної мобільності, а саме: 

Австралія, Велика Британія, Канада й ClllA, зараховують до своїх університетів 
50 % іноземних студентів з усього світу ; 

70 % студентів з Азійського й Тихоокеанського регіонів здобувають вищу освіту 
у Австралії, Великій Британії, США; 

- 40 % європейських студентів їдуть на навчання до англомовних країн; 
Велика Британія приймає на післядипломне навчання найбільшу кількість євро
пейських студентів; 

США зараховує на докторські програми більше іноземних студентів, ніж усі ра
зом країни-члени ОЕСР [3, 115-116]. 

Водночас, прискорений розвиток інституційної мобільності провайдерів вищої освіти пе

вною мjрою підтримується й стимутоється завдяки міжнародному статусу англійської мови, 

адже найактивніше на ринку освітніх послуг створюють свої філії саме американські, австралій

ські й британські університети, викладання в яких здійснюється англійською мовою. У такий 

спосіб філії університетів експортують не лише змkтове наповнення своїх програм, а й нові ме

тодики викладання і проведення досліджень. Результатом зазначеного експорту у позитивному 

аспекті виступає полішпення якості вищої освіти в цілому для країни-імпортера, а з іншого боку, 

певне знецінення традиційних національних моделей функціонування вищої освіти. 

Здійснений нами аналіз наукової літератури з теми дослідження показує, що домінування 
англійської мови у світовому освітньо-науковому просторі має як переваги, так і недоліки. У ці

лому, більшість експертів вважають світове поширення англійської мови позитивною тенденці

єю, котра сприяє глобалізації й формуватnо міжнародної академjчної культури, з огляду на те, 

що глобальне академjчне середовище об'єктивно потребує єдиної мови спілкування. Національні 

системи вищої освіти і науки більшості країн з ентузіазмом використовують англійську мову як 

засіб посилення своєї інтернаціоналізації та конкурентоздатності на світовому ринку освітніх по
слуг, що, з іншого боку, призводить до встановлення гегемонії англомовної академічної спільно

ти і створює перешкоди для неангломовних науковців й університетів в їхній участі у розвитку 

наукової галузі. Польська дослідниця Ганна Дужак назвала цей процес «формуванням академіч

ної монокультури» [2, 6], що загрожує пануванням наукової методології англомовних суспільств 
у переважній більшості дисциплін та обмежує поширення дослідницьких парадигмальних підхо-
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дів представників інпrn:х культур, зважаючи на той факт, що навіть міжнародні наукові форуми 

використовують англійську як єдину офіційну мову спілкування. 
До недоліків <<Лінгвістичного імперіалізму» англійської мови Філіп Альтбах відносить 

посилення впливу англомовних наукових шкіл, переважно з США та Великої Британії [1, 3]. 
Загальновідомо, що у цих країнах розташовані провідні університети світу, котрі продукують 
більшу частку наукового знання й здійстоють більше відкриттів у загальносвітовому масш
табі, а відтак стають академічними центрами низки наукових галузей. Розроблені ними прин
ципи, норми, методології та напрями наукових досліджень займають лідируючі позиції на 
світовій арені. Постає цілком обrрунтоване питання: а якою є доля національних наукових 
спільнот у англомовному глобальному середовищі? Адже проблема глобального і націона
льного визнання результатів наукових досліджень завжди існувала у академічному просторі, 
оскільки знання має інтернаціональну сутність. Відповідно до усталеної протягом століть на
укової традиції, найбільше цінується знання, котре визнане міжнародною академічною спіль
нотою. Тому природнім видається прагнення науковців з різних країн публікувати власні на
укові розробки англійською мовою у провідних фахових часописах. Негативним наслідком 
може стати орієнтація на дослідження, тематика і методологія котрих є актуальною у міжна
родному вимірі й менш затребувана на національному рівні окремих країн та регіонів. Зазна
чені чинники, на нашу думку, посилюють процеси гомогенізації знання, оскільки домінуван
ня англійської мови в освітньо-науковій галузі у поєднанні з формувально-прогностичною 
функцією англомовних наукових журналів значною мірою впливають на зменшення різнорі
дності наукової проблематики та методологій наукового дослідження. 

Отже, враховуючи визначальний вплив глобалізації на напрями розвитку світової еко
номіки, інтернаціоналізації вищої освіти і науки, домінування англійської мови, як глобальної 
академічної мови,- є невідворотною реальністю у найближчому майбутньому. Попри це, наці
ональні й локальні наукові спільноти та системи вищої освіти заслуговують на повагу, підтри
мку й захист, оскільки вони привносять у глобальну систему цінне різноманіття перспективних 
напрямів досліджень. Інтернаціоналізація вже довела свій позитивний вплив на підвищення 
рівня якості вищої освіти та формування відповідального глобального громадянства у світі, але 
гомогенізація сприятиме втраті локальних та регіональних вимірів розвитку освіти й науки, а 
також продукування нових дослідницьких ідей поза усталеними міжнародними тенденціями. З 
часом, повністю відкритий ринок освітніх послуг послабить значимість національних академі
чних спільнот у той самий спосіб, як найпоширеніші мови світу поглинають маловживані ло
кальні мови національних меншин. Саме тому на національному рівні урядами країн має здійс
нюватися двовектарна політика: по-перше, стимулювання й заохочення впровадження у освіт
ньо-науковий сектор англійської та інших мов міжнародного спілкування для визнання й по
пrn:рення академічних здобутків національної культури, а, по-друге, комплексна підтримка роз
витку освіти і науки на національних традиціях мови і методології задля збереження й поглиб
лення національної ідентичності. Оціmовання академічних досягнень науковців не має залежа
ти викmочно від міжнародного визнання у світовий рейтингах, а будуватися на збалансованому 
поєднанні локальних і глобальних показників їх діяльності. У евідомлення важливості й ціннос
ті формування національних науково-інтелектуальних спільнот і просування їх на міжнародний 
рівень є критично необхідним для сталого розвитку нації та їі інтелектуальної незалежності. 
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