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Артыкул прысвечаны асаблівасцям пашырэння англійскай мовы 
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Моўная праблема з’яўлялася адной з найбольш актуальных 
на працягу ўсёй гісторыі цывілізацыі. Ва ўмовах ізаляванасці кожны 
народ ствараў сваю мову, якая не толькі служыла сродкам камунікацыі, 
але і адлюстроўвала ўнікальны светапогляд кожнага этнасу. Гэта 
пацвярджаюць шматлікія прыклады запазычанняў, якія вельмі часта 
абазначаюць рэчы і паняцці, якія адсутнічаюць у некаторых мовах. 

Ва ўсе гістарычныя эпохі назіраліся дзве тэндэнцыі. Па-першае, 
людзі імкнуліся зберагчы сваю мову і культуру нават ва ўмовах 
адсутнасці ўласнай дзяржавы. Па-другое, існавала неабходнасць 
міжнароднай камунікацыі, для чаго некоторыя мовы de facto выконвалі 
ролю lingua franca. 

Старажытнагрэчаская, лацінская, французская мовы ў пэўныя 
перыяды сусветнай гісторыі выкарыстоўваліся далёка за межамі тых 
тэрыторый, дзе жылі іх носьбіты. У апошнія дзесяцігоддзі гэту ролю 
выконвае англійская мова. 

Яшчэ падчас стварэння Брытанскай імперыі, найвялікшай ў гісторыі 
каланіяльнай дзяржавы, англійская мова пашырылася на ўсіх 
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кантынентах. Індустрыяльная рэвалюцыя, звязаная з пачаткам масавага 
прымянення машын і змяненнем усёй структуры грамадства, пачалася 
таксама ў Вялікай Брытаніі. Хуткае развіццё эканомікі ЗША стала яшчэ 
адным фактарам пашырэння англійскай як мовы міжнароднай 
камунікацыі. Нейкі час, да Другой сусветнай вайны, мовай дыпламатыі 
яшчэ заставалася французская, але роля англамоўных краін у палітыцы 
і эканоміцы пасляваеннага свету канчаткова змяніла сітуацыю. 

Прапануем разгледзець, у якіх сферах англійская мова атрымала 
найбольшае пашырэнне. 

1. Навука. Выкарыстанне англійскай мовы зараз з’яўляецца 
абавязковым ва ўсіх галінах навуковых ведаў. Турэцкі аўтар Н. Аздэмір, 
прааналізаваўшы адказы 32 студэнтаў, апублікаваў вынікі даследавання. 
На думку 71,87% студэнтаў, англійская мова выключна важная ў іх 
галіне навукі. 21,87% адказалі, што яна важная, і толькі 6,25% лічаць, 
што яна важная толькі ў нейкай меры [1, c. 75]. Навуковыя публікацыі, 
выдадзеныя па-англійску, могуць прачытаць вучоныя з усягу свету. 
Нават артыкулы, разлічаныя на айчынных чытачоў, суправаджаюцца 
англамоўнымі анатацыямі. 

2. Тэхналогіі. Большасць тэхнічных сродкаў, асабліва лічбавых, 
была распрацавана ў ЗША. Тэрміналогія, звязаная з імі, таксама 
запазычана з англійскай мовы. Мовы праграмавання, як правіла, 
заснаваны на англійскай лексіцы, а інструкцыі для выкарыстання 
праграмных прадуктаў і дэвайсаў часцей за ўсё можна знайсці 
ў англамоўных версіях. У найбольш папулярнай у свеце свабоднай ін-
тэрнэт-энцыклапедыі «Вікіпедыя» найбольшым заўсёды быў і застаецца 
англамоўны раздзел. 

3. Адукацыя. У сучасным свеце абавязковай умовай фарміравання 
прафесійных кампетэнцый з’яўляецца моўная падрыхтоўка. Праграмы 
навучальных устаноў практычна ва ўсіх краінах уключаюць вывучэнне 
адной ці некалькіх замежных моў. Паводле вынікаў даследаванняў, 
праведзеных у Казахстане, 39,7% студэнтаў добра валодаюць 
англійскай мовай, 48,4% маюць праблемы з выкарыстаннем мовы, 
а 11,9% не валодаюць англійскай увогуле. Моўная палітыка ў галіне 
адукацыі ў Казахстане адпавядае і матывацыі моладзі: 62,7% 
удзельнікаў апытання адказалі, што англійская мова вельмі важная для 
іх жыцця і прафесіі, 26,4% лічаць яе важнай, 6,4% не вельмі важнай, 
а 4,5% не разумеюць актуальнасці вывучэння англійскай мовы [2]. 

У апошнія гады назіраецца павелічэнне папулярнасці EMI (English 
as a Medium of Instruction). Гэта азначае выкарыстанне англійскай мовы 
як мовы навучання тых, хто не з’яўляецца яе носьбітам. Гэта павялічвае 
ўзровень валодання англійскай, але трэба ўлічваць, што арганізацыя 
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адукацыйнага працэсу на замежнай мове прадугледжвае дадатковыя 
рэсурсы. 

Паводле вынікаў даследавання, праведзенага ў Паўднёвай Карэі, 
менш чым адна трэцяя студэнтаў можа зразумець 80% матэрыялу. 
Сярод праблем, якія назіраюцца ва ўмовах выкарыстання EMI, –
 недастатковыя веды англамоўнай тэрміналогіі і недастатковы ўзровень 
кампетэнцый academic writing (напісання навуковых тэкстаў) [3, с. 53]. 
Апытанне, праведзенае сярод студэнтаў расійскіх універсітэтаў, 
паказала, што 30–35% студэнтаў тлумачаць недастаткова высокі вынік 
засваення курсаў EMI нізкім узроўнем моўнай падрыхтоўкі 
выкладчыкаў [4, с. 147]. 

4. Міжнародная палітыка і дыпламатыя. Агульнавядома, што ра-
звіццё сучаснага свету цесна звязана з працэсамі глабалізацыі. Усе 
краіны прымаюць удзел у дзейнасці міжнародных арганізацый, як 
глабальных (ААН, Міжнародны Чырвоны Крыж, Сусветны паштовы 
саюз), так і рэгіянальных (Еўрапейскі Саюз, Асацыяцыя дзяржаў 
Паўднёва-Усходняй Азіі, Афрыканскі Саюз). Дзейнасць усіх гэтых 
і іншых арганізацый прадугледжвае выкарыстанне афіцыйных моў, 
адной з якіх амаль заўсёды з’яўляецца англійская. Напрыклад, 
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб’яднаных Нацый падчас прэс-
канферэнцый і іншых публічных мерапрыемстваў гаворыць па-
англійску.  

5. Бізнес. ХХІ стагоддзе – гэта час хуткага развіцця 
транснацыянальных карпарацый, філіялы якіх размешчаны ў розных 
краінах. Камунікацыя між філіяламі будзе найбольш эфектыўнай 
з выкарыстаннем мовы, зразумелай як мага большай колькасці 
супрацоўнікаў (у пераважнай колькасці выпадкаў гэта англійская). 
Інтэнсіфікацыя кантактаў між прадпрыемствамі, кампаніямі, 
арганізацыямі з розных краін таксама абумовіла выкарыстанне 
англійскай як lingua franca ў бізнес-асяроддзі. Прыкладам ролі англійс-
кай як мовы бізнес-камунікацыі даследчыкі лічаць яе выкарыстанне 
ў адносінах між прадпрыемствамі Кітайскай Народнай Рэспублікі 
і краін Лацінскай Амерыкі [5]. Акрамя таго, пашырэнню англійскай 
мовы ў працоўных адносінах спрыяе міграцыя рабочай сілы, у тым ліку 
высокакваліфікаванай. Спецыяліст, які кожныя два-тры гады змяняе 
краіну пражывання, не мае магчымасці (а часта і жадання) на высокім 
узроўні вывучаць мову кожнай з гэтых краін. 

6. Культура. Глабалізацыйная працэсы адбываюцца і ў культурнай 
сферы. Назіраючы за яе развіццём у апошнія дзесяцігоддзі, можна зра-
біць вывад: у свеце сфарміравалася глабальная культурная прастора. 
Так, амерыканскія кінафільмы, поп-музыка, тэлебачанне, літаратура 
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і нават каштоўнасці («амерыканская мара») атрымалі глабальнае па-
шырэнне. Адпаведна, для ўспрымання «глабальнай культуры» ведаць 
англійскую – гэта зусім не тое ж самае, што ведаць французскую, 
іспанскую, рускую ці нямецкую мовы. 

Неабходна звярнуць увагу на тое, што англійская мова атрымала 
статус глабальнай мовы не з-за асаблівай уласнай прыроды, а дзякуючы 
дзейнасці яе носьбітаў (у першую чаргу англічан і амерыканцаў). Расій-
скі філосаф К. Прылукава прыводзіць наступны прыклад: «Усё часцей 
палітыкі праводзяць не сустрэчы, а саміты (англ. summit)» [6, c. 189]. 
Польская даследчыца К. Карашэўская звяртае ўвагу на важную 
праблему, звязаную з нізкай матывацыяй носьбітаў англійскай вучыць 
замежныя мовы, бо яны практычна заўсёды разлічваюць на людзей, якія 
размаўляюць па-англійску [7, с. 41].  

У кантэксце даследавання глабальнага статусу англійскай мовы 
можна адзначыць канцэпцыю трох колаў яе пашырэння. Унутранае кола 
(Inner Circle) – гэта краіны, для насельніцтва якіх англійская мова 
заўсёды была роднай (Вялікая Брытанія, ЗША, Аўстралія). Знешняе 
кола (Outer Circle) – гэта краіны, дзе англійская мова пашырылася 
ў эпоху каланіялізму і засталася адной з рэальна ўжывальных (Індыя, 
Нігерыя, Сінгапур). Нарэшце, трэцім і найбольшым з’яўляецца кола, 
якое расшыраецца (Expanding Circle). У яго ўключаюць краіны, дзе 
англійская выкарыстоўваецца як замежная мова (Францыя, Японія, 
Расія і дзясяткі іншых краін) [8, c. 192–193]. Беларусь і Украіну таксама 
можна ўключыць у Expanding Circle.  

 Такім чынам, асаблівы статус англійскай мовы ў сучасным свеце 
звязаны з яе пашырэннем у навуковай, тэхналагічнай, адукацыйнай, 
дыпламатычнай, культурнай сферах, а таксама ў бізнесе. У гэтай мовы 
ёсць моцная і рознабаковая міжнародная падтрымка. Але, на наш пог-
ляд, неабходнай умовай захавання моўнай разнастайнасці ў сучасным 
свеце з’яўляецца дзяржаўная і грамадская падтрымка нацыянальных 
моў. 
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