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Вивчення іноземних мов визначено пріоритетом внутрішньої 

політики в стратегічних документах ЄС і України

Вивчення іноземних мов є 
одним з ключових пріоритетів 

внутрішньої політики ЄС 

Багатомовність, згідно бачення ЄС, 
є важливим елементом 

конкурентоспроможності 
Європи

Один з пріоритетів мовної 
політики ЄС полягає необхідності 
знання кожним громадянином 

країн ЄС окрім рідної двох 
іноземних мов

Україна визначила пріоритет 
зовнішньоекономічної політики, підписавши 
Угоду про Асоціацію із ЄС у 2014 році

Одним з головних інструментів 
невідворотності приєднання країни до 
ділового, освітнього, наукового та культурного 
простору країн Європейської спільноти є 
знання мов

Стратегією розвитку України 2020 
одним з ключових індикаторів визначено, що 
у 2020 році 75% випускників середніх 
шкіл будуть володіти двома іноземними 
мовами
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Знання англійської мови є ключовою компетенцією в умовах глобалізації економіки

У 60 з 196 країн світу англійська має статус офіційної мови

Англійська відкриває широкий доступ до знань:
� лідер серед мов Інтернету – 800 млн користувачів, 55% web-сторінок в світі

написано англійською мовою
� лінгва-франка наукового співтовариства – 80% всіх наукових видань,

публікуються англійською мовою
� Інструмент (мова) навчання – english as medium of instruction – для топ МВА

шкіл та освітніх он-лайн платформ

Англійська – мова міжнародних конференцій та спортивних змагань

Індексованих Scopus – базою даних наукових видань

На першому етапі доцільно концентрувати зусилля на 

підтримці та вивченні англійської мови

Англійська – мова дипломатії:
офіційна мова Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй, НАТО і
Європейського Асоціації Вільної Торгівлі.
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Вивчення англійської мови має стати одним з пріоритетів 

національної політики

Молоде покоління українців за 

замовчуванням матиме навички 

спілкування та отримання знань 

англійською мовою

Володіння англійською мовою стане 

критерієм при прийомі на 

державну службу

Вивчення, викладання та 

оцінювання англійської мови 

відбуватиметься за європейськими 

стандартами CEFR 

Англійська мова має увійти у базову 

програму іспитів ВУЗів усіх рівнів 

акредитації

Go West
Створення Національної програми 

популяризації англійської мови

Lingua GOV
Впровадження іноземної мови в 

систему Державної служби

Multilingual generation
Введення нових стандартів вивчення 

та оцінювання в системі середньої та 

вищої освіти

Welcome to Ukraine
Впровадження загальнонаціональної 

програми запрошення в Україну носіїв 

іноземних мов

Підвищить попит на вивчення 

англійської мови

Переорієнтує інформаційний 

простір на англійську мову в 

усіх галузях життєдіяльності 

українців (спілкування, медіа, 

фільми, сфера обслуговування, 

туризм, документообіг)

Відкриє кожному українцю 

доступ до глобальних знань, 

інформації та міжнародних 

ринків

МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ EF ENGLISH PROFICIENCY INDEX: 2014  2020

ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ВІЛЬНО ВОЛОДІЮТЬ АНГЛ.МОВОЮ:   2014                  2020

44 30

7% 20%

Чого ми прагнемо Як ми цього досягнемо

KPIs

Дослидження British Council

66 країни беруть участь у рейтингу  



Команда лідерів 
Виступить амбасадорами ініціативи 

та підписує Публічний Статут Ініціативи 
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Для досягненя поставленої мети необхідно об’єднати зусилля 

багатьох національних та міжнародних стейкхолдерів

Виконавча команда
Скоординує зусилля всіх стейкхолдерів, 

розробляє Публічний  Статут Ініціативи
Керівник 

Програми

Громадські

стейкхолдери 
Виконавчий

Комітет

Go West

Lingua GOV

Multilingual

Welcome Ukraine

Урядові

стейкхолдери 

Стейкхолдери

� громадяни України

� громадські організації

� донори

� бізнес

� міжнародні організації

� Посольства

долучаються до Ініціативи, запропонувавши свої Плани Дій на 

виконання цілей, викладених у Публічному Статуті Ініціативи

Мініс

тр 

МОНПрезидент КМУ
International 

partners
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Протягом наступних трьох років буде сформовано інституційне та 

законодавче підґрунтя для Ініціативи 

2016 2017

Впровадження CEFR на законодавчому рівні

Впровадження законодавства щодо нових стандартів викладання та 
оцінювання англійської мови (CEFR) 

Проведення загальнонаціональної промо-кампанії

Створення online-платформи

Заснування start-up офісу

Впровадження вимог щодо володіння англійською мовою 

для керівництва Адміністрації Президента України

Впровадження критерію обов'язкового знання англійської мови при 

прийомі на державну службу

2015

Об’єднання зусиль 

стейкхолдерів

Узгодження плану дій 

2015-2017
“Рік англійської мови”

(2016)

Підписання Публічного 

Статуту

Впровадження програми залучення носіїв мови

Впровадження програми підвищення кваліфікації викладачів англійської мови 

Впровадження вимог щодо володіння англійською мовою для ЦОВВ



В рамках співпраці у 2015 році лідери ініціативи вже 

запропонували свої Плани Дій на підтримку Ініціативи

ПУБЛІЧНИЙ СТАТУТ ІНІЦІАТИВИ
I. Фокус:

1. Підвищити рівень володіння англійською

мовою серед населення

2. Запровадити мовні кваліфікаційні вимоги до

державних службовців

3. Запровадити нові стандарти вивчення,

викладання та оцінювання (CEFR)

ІІ. Критерії приєднання до ініцативи

ІІІ. Правила взаємодії

1. Оголошення 2016 р.  Роком англійської мови

2. Наказ про проведення CEFR оцінювання для 

співробітників АПУ

3. Ввведення з 1/09/2016 обов’язкових мовних 

кваліфікаційних вимог в апараті АПУ 

4. Підтримка у залученні зовнішнього фінансування

План дій

Президента 1. Впровадження нового законодавства а 

стандартів вивчення англійської мови згідно 

стандартам CEFR та кваліфікаційних вимог для 

претендентів на вчений ступінь (МОН)

2. Координація міністерств та відомств щодо 

підтримки програми приїзду в Україну носіїв 

іноземних мов

3. Підтримка у залученні зовнішнього 

фінансування

План дій

КМУ

1. Проведення мовних тренінгів для співробітників 

АПУ та КМУ

2. Проведення мовних тренінгів для вчителів 

обласних шкіл

План дій

British Council

1. Підтримка стар-ап офісу Ініцативи

План дій

US Embassy
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Кожний має підтримати ініціативу
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МОН

Громадяни

Громадські 
організації

Бізнес

Посольсва

Міжнародні 
організації

� Інвестиції у підвищення 

мовної кваліфікації 

співробітників

� Ініціатива “ We speak 

global” для сегменту 

HORECA

� Залучення широкого кола 

лідерів думки та 

громадських діячів до 

популяризації англійської 

мови

� Організація літніх мовних 

таборів

� English club

� Проекти обміну студентами за 

підтримки  української 

діаспопри

� Просування культури 

гостинності

� Зміни до законодавства в частині 

запровадження CEFR
� Програми підготовки вчителів

� Програми обміну студентами

� Програма привезення носііїв мов – волонтерів

� Проведення спільних мовних заходів – “2016 –

William Shakespeare Commemoration”

� Програми просування 

важливості знання англійсько 

мови

� Програми навчання для 

державних службовців

GO GLOBAL
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ВЧИ МОВУ ВИХОДЬ В СВІТ


