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Зміни в суспільному та економічному 
житті визначили такі вимоги до фахівця, 
де іншомовна компетентність випускника 
як ніколи потрібна не тільки особистості, 
але і державі. Володіння іноземною мовою до-
поможе йому швидше адаптуватися в сучас-
ному професійному світі та більш успішно 
здійснювати свої професійні функції; здобу-
вати більшу компетентність у майбутній 
професійній діяльності; сформувати мето-
дичну і психологічну готовність до зміни виду 
і характеру своєї професійної діяльності. Знан-
ня іноземної мови дозволяє також підвищити 
загальну компетентність майбутнього 
фахівця, що є потужним резервом прискорен-
ня економічного, соціального і культурного роз-
витку як окремих сфер діяльності, так і всієї 
держави. 

У континентальній Європі компетенція - 
термін, який позначає те ж, що і кваліфікація. 
При цьому формулювання компетенцій 
здійснюється роботодавцем або Міністерством 
праці спільно з роботодавцями та входить у 
професійний стандарт. Тому з повним пра-
вом можна стверджувати, що іншомовна 
компетентність - економічна категорія.

Ключові слова: англійська мова, спеціаліст, 
юрист, економіст, ІТ-спеціаліст, нафтогазо-
вий спеціаліст, освіта, побудова кар’єри, на-
вчання, сучасний світ, нові реалії.

значення. Саме сукупність цих явищ при-
звела до глобалізації та динаміки розвитку 
англійської мови на міжнародному рівні. 
Є чимало обставин, які роблять англій-
ську вагомою складовою спілкування в наш 
час. По-перше, вона є найпоширенішою  
іноземною мовою у світі. Саме завдяки її 
розповсюдженню між представниками різ-
них країн існує ефективний метод комуніка-
ції. По-друге, більшість робочих місць ґрун-
тується на знанні англійської мови. Вона ак-
туальна не тільки у професіях філологічного 
спрямування, але і різних сферах повсяк-
денного життя людини, таких як сфера IT, 
юридична сфера, бізнес-сфера, нафтогазова 
промисловість та ін. Використання мови за-
безпечує безмежні можливості комунікації, 
оскільки англійська мова організована сис-
темно та функціонує відповідно до певних 
конструкцій.

Аналіз дослідження
У сучасних реаліях розвиток та поши-

рення англійської мови набуває велико-
го значення майже в усіх країнах світу. Ця 
мова, вважається однією з найпотужніших 
мов сучасності, включившись у процес гло-
балізації, піддається стрімким та динаміч-
ним процесам і змінам. Розповсюдженість 
англійської мови можна віднести до сучас-
них світових тенденцій. Різні дослідники 
в різні часи займалися питанням місця та 
статусу англійської мови в контексті її гло-
балізації. Так, аналіз проблем і перспектив 
динаміки мовної глобалізації та вивчення 

Постановка проблеми
Англійська мова здобула статус між-

народної мови через різні чинники як, іс-
торичного, політичного так і культурного 
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закономірностей і парадоксальних наслід-
ків мовної глобалізації досліджували такі 
науковці, як: А. Долгенко, М. Косирева,- 
Д. Кристала, М. Аузіна, І. Галиця, Б. Греча-
ник.

Мова юристів, яка розуміється в широ-
кому сенсі і як частина термінологічної під-
системи, і як професійна комунікація у сфері 
права, досліджується в різних аспектах. Се-
ред сучасних напрямків виділяється вивчен-
ня зв’язку системи права з національною 
культурою та її традиціями. Ця сторона те-
матики придбала важливе значення у сучас-
ному суспільстві в результаті інтенсифікації 
міжнаціональних зв’язків в різних облас-
тях життєдіяльності, у тому числі в профе-
сійних. Таким чином, розвиток англійської 
мови в професійній діяльності юриста надає 
можливості щодо вдосконалення практич-
них аспектів професійної діяльності юриста.

Зокрема, англійська мова формує мож-
ливості юриста в наступних аспектах:

- участь у міжнародно-правовій інтегра-
ції та перейняті міжнародного юридичного 
досвіду;

- розвиток комунікаційних та інтелекту-
альних здібностей та навичок професійного 
юриста;

- покращення можливостей до система-
тизації, запам’ятовування та адаптації.

Варто також зауважити, що знання ан-
глійської чи будь-якої іншої іноземної мови 
є не лише фактичною навичкою опанову-
вання іноземною мовою, але й певним інди-
катором бажання до самореалізації та розви-
тку юриста. Такий стан речей формує певну 
підвищену конкурентоздатність конкретно-
го юриста в межах професійної діяльності.

В IT-сфері без знання англійської робити 
нічого. Сувора правда життя: не володіють 
мовою фахівці цієї галузі не зможуть працю-
вати навіть у вітчизняних компаніях, що тут 
говорити про міжнародних корпораціях. 
По-перше, створення сайту або його тес-
тування передбачає тісну роботу з англій-
ським (починаючи від найпростіших назв 
кольорів і форм до складних термінів). 

По-друге, технічне завдання (ТЗ) часто 
пишеться саме по-англійськи.

Крім того, сфера інформаційних техноло-
гій швидко розвивається, тому корисно буде 

відвідувати освітні курси англійською мовою. 
Фахівці, які обрали сферу IT-технологій, ма-
ють ідеально знати як розмовну, так і тех-
нічну англійську мову.

Англійська для працівників нафтогазової 
промисловості спрямована на підвищення 
комунікативних навичок фахівців у міжна-
родному діловому середовищі нафтогазової 
галузі, вивченні різноманітних професійних 
тематик, пов’язаних з нафтогазовою галуззю 
і прогнозуванням видобутку нафти та газу 
та розвитку галузі в цілому.

Іноземна мова, дійсно, потрібна фахів-
цям нафтогазової промисловості, але не за-
гальна англійська, а саме – технічна спеціалі-
зована англійська мова. Сьогодні практично 
всі нафтові компанії використовують у ро-
боті комп’ютерні програми з англомовним 
інтерфейсом для створення 3D-візуалізації 
родовищ нафти та газу. Знання технічної 
англійської мови необхідно фахівцям нафто-
газової промисловості, щоб бути конкурен-
тоспроможними на ринку праці як націо-
нального, так і міжнародного рівня.

Висновок
Знати англійську мову сьогодні абсолют-

но необхідно для кожної освіченої людини 
та гарного фахівця. Що ж стосується кар’єри 
людини, знайти престижну роботу без зна-
ння англійської мови ще можливо, але все 
складніше. Роботодавці вважають за краще 
фахівців зі знанням англійської мови. Та й 
кар’єрний ріст вам буде забезпечений, за-
вжди роботодавець віддасть перевагу вам 
фахівця, який вміє говорить міжнародною 
мовою. Особливо важлива англійська мова 
для ефективної роботи бізнесу, оскільки 
наші фірми співпрацюють з іноземними 
партнерами.
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Introduction
Changes in social and economic life have 

determined such requirements for the specialist, 
where the foreign language competence of the 
graduate is more than ever needed not only by 
the individual but also by the state. Knowledge 
of a foreign language will help him to adapt 
faster in the modern professional world and 
to perform his professional functions more 
successfully; gain more competence in future 
professional activities; to form methodical and 
psychological readiness to change the type and 
nature of their professional activity. Knowledge 
of a foreign language also allows for increasing 
the general competence of the future specialist, 
which is a powerful reserve for accelerating 
economic, social and cultural development, 
both in individual areas of activity and 
throughout the country.

In continental Europe, competence is a 
term that means the same as qualification. In 
this case, the formulation of competencies is 
carried out by the employer or the Ministry of 
Labor together with employers and is included 
in the professional standard. Therefore, it is 
safe to say that foreign language competence is 
an economic category.

Keywords: English language, specialist, 
lawyer, economist, IT specialist, oil and gas 
specialist, education, career-building, training, 
modern world, new realities.

Conclusion
Knowing English today is absolutely nec-

essary for every educated person and a good 
specialist. As for a person’s career, finding a 
prestigious job without knowledge of English 
is still possible, but increasingly difficult. Em-
ployers prefer professionals with knowledge 
of English. Yes, and your career growth will 
be provided, the employer will always prefer 
you a specialist who can speak international 
languages. English is especially important for 
effective business, as our companies work with 
foreign partners.
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