
 Англійська – мова міжнародних зв’язків та дипломатії, офіційна мова Європейського Союзу, Організації 
Об’єднаних Націй, НАТО і Європейської Асоціації Вільної Торгівлі. Англійською ведуться переговори, налагоджу-
ються міжнародні зв’язки та вирішуються конфлікти. У системі державної служби України знання англійської має 
стати обов’язковою нормою й вивести вітчизняних чиновників на новий рівень міжнародної комунікації. Іноземні 
партнери з повагою ставляться до фахівців, що не потребують перекладачів у процесі налагодження міжнародної 
співпраці. Тож ми ставимо перед Україною стретегічну ціль – впровадити англійську у буденне життя громадян, 
а також виховати нову генерацію англомовних державних службовців. У найближчому майбутньому англійська 
мова має стати критерієм для прийому на державну службу.

СКЛАДОВІ ПРОЕКТУ:
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИТЕРІЮ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. 

На загальнодержавному рівні в рамках року англійської мови та проекту Lingua GOV запроваджуються ква-
ліфікаційні вимоги зі знання англійської до діючих та при прийомі на роботу нових працівників державної 
служби. 

ТЕСТУВАННЯ ДІЮЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ.
Усі працівники державних структур центрального рівня, а згодом і регіонального рівня мають пройти 
обов’язкове тестування на знання англійської мови. Першою такою структурою стала Адміністрація Прези-
дента України. За результатами тестування працівники, що володіють англійською на високому рівні, отрима-
ли надбавку до зарплатні. Решта працівників мають підвищити рівень англійської до 2017 року. 

НАВЧАННЯ ДІЮЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.
Після проходження тестування працівники державних структур мають можливість безкоштовно підвищити 
власний рівень англійської мови, щоб відповідати стандартам, що запроваджуються в державі. Вивчення 
англійської мови буде включено також до програм підвищення кваліфікації державних службовців.

«Англійська давно є ключем до порозуміння зі світом. Без неї неможливо уявити сучасну державу» – таку думку 
висловив заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, коли саме цей державний орган 
почав запроваджувати знання англійської мови в систему державної служби. З вересня 2015 року в Адміні-
страцію Президента на керівні посади приймають виключно фахівців із знанням англійської. Така практика має 
стати нормою для державних структур України як країни, що рухається у напрямку приєднання до ЄС. 

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


