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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ, ЗНАЧЕННЯ  

І ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ 

ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

Сучасне інформаційне середовище вимагає від кожного і для 

кожного безперервну освіту протягом життя, особливо в контексті 

глобалізації, євроінтеграції України і входження її в НАТО.  

Офіцери НГУ постійно беруть участь у різних заходах службово-

бойової діяльності відповідно до завдань тієї чи іншої військової 

частини, в якій вони проходять службу, у т.ч. з тими, які вимагають 

знання мови, а саме: виконання сумісних завдань із представниками 

країн-партнерів у правоохоронній та військовій сферах, прийняття участі 

у сумісних міжнародних навчаннях, участь в міжнародних операціях з 

підтримання миру та безпеки під егідою ООН.  

Відповідно до стандартів вищої освіти за спеціальностями 253, 254 

та 255 галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

однією із загальних компетентностей військового фахівця є 

компетентність К09 «Здатність спілкуватися іноземною мовою». 

Формування цієї компетентності є одним із завдань освітнього процесу 

вищого військового навчального закладу. 

Отже мовна компетентність є невід’ємною складовою підготовки 

курсантів та офіцерів НГУ, але її формування припиняється як тільки 

учорашній курсант, і вже тепер сьогоднішній офіцер приходить до 

служби у свої частину. 

Серед офіцерів військових частин НГУ мовна компетенція в 

сучасних умовах є невід’ємною складовою професійних якостей та 

потребує постійного удосконалення відповідно до Положення про мовну 

підготовку особового складу ВВ МВС, затверджену наказом 

Командувача ВВ МВС від 31.01.2012 року № 39.  

У той же час офіцери НГУ не завжди мають можливість 

підвищувати рівень мовної компетенції для того, щоб успішно пройти 

тестування за мовним стандартом NATO STANAG-6001 (STANAG-6001, 

2014). Тому для інтенсифікації, модернізації подальшого навчання 
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іноземним мовам після завершення Академії важливо розібратися з 

сутністю і структурою мовної компетентності саме офіцерів НГУ. 

Огляд наукових джерел засвідчив неодностайний підхід учених до 

визначення мовної компетентності. 

Теоретичне осмислення поняття «мовна компетентність» 

розглядається в лінгвістичному аспекті після виходу у світ книги «Мова і 

мислення» Н. Хомського, відомого американського ученого, який і ввів 

до наукового обігу це поняття (Хомський, 1972). Його послідовники 

Ю. Апресян, О. Кубрякова, також надають перевагу терміну «мовна 

компетентність», а таке поняття як «мовленнєва компетентність» входить 

до визначення мовної компетентності (Апресян, 1995; Кубрякова, 1994). 

Друга група дослідників О. Біляєв, А. Нікітіна та М. Пентилюк 

розмежовує мовну й мовленнєву компетентності, підкреслюючи, що 

мовленнєва не лише пов’язана з мовою, а й формується на її основі 

(Біляєв, 1991; Нікітіна & Пентилюк, 2004). 

Комплексні дослідження, присвячені сутності мовної 

компетентності військовослужбовців, здійснили такі учені як 

О. Лагодинський, О. Велічко, П. Лозинський, та інші (Лагодинський, 

2013; Велічко, 2016; Лозинський, 2015). 

У більшості згаданих досліджень розглядались поняттєво-

категоріальний апарат та сутність мовної компетентності офіцерів ЗСУ 

та правоохоронних органів. За результатами аналізу дисертацій 

провідних науковців ЗСУ, МВСУ та Державної прикордонної служби 

України (ДПСУ) виявлено відсутність наукових праць, які присвячені 

вирішенню проблеми формування мовної компетентності офіцерів 

військових частин взагалі і офіцерів НГУ зокрема в процесі 

дистанційного навчання.  

Поділяючи останні точки зору, зауважимо, що жодний з підходів до 

вивчення змісту формування мовної компетентності не враховує 

особливостей її подальшого застосування в професійній діяльності 

фахівця, зокрема офіцера НГУ. Водночас така специфіка існує і вона має 

позначатися на подальших організаційних та технологічних умовах 

вивчення офіцерами іноземної мови.  

Метою статті є з’ясуванні сутності мовної компетентності офіцерів 

НГУ з огляду особливостей виконання ними службово-бойових завдань у 

військових частинах. 

На сучасному етапі дослідження питань освіти «компетентність» в 

роботах таких вчених як Л. Барановська, А. Маркова, А. Москаленко, 

О. Овчарук, А. Хуторськой визначається як єдність, де науково 

зорієнтована основа дії визначає логіку її практичного виконання, що 

полягає в інтелектуально-моральній саморегуляції (Барановська, 2013; 

Марков, 1983; Москаленко, 2015; Овчарук, 2003; Хуторськой, 2002).  

На думку Дж. Равена, професора Единбурзького університету, 

компетентний фахівець повинен володіти такими якостями, як здатність 

самостійно працювати без керівництва, готовність самостійно 
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вирішувати професійні завдання, здатність і готовність брати на себе 

відповідальність за власною ініціативою (Равен, 2002). Ці визначення 

об’єднуються знаннями, їх практичним застосуванням, саморегуляцією 

на всіх етапах власної діяльності, відповідальністю за свої дії. 

На думку закордонних та вітчизняних науковців як Ю. Бец, 

І. Блощинський, Т. Багаліка, С. Решетник та інші професійну 

компетентність можна представити як якісну характеристику особистості 

фахівця, що включає систему науково-теоретичних знань, у тому числі 

спеціальних знань у галузі військової науки, професійних умінь і 

навичок, досвіду, наявність стійкої потреби у набутті компетентності, 

інтересу до власної професійної компетентності (Бец, 2012; 

Блощинський, 2015; Багаліка,2015; Решетник, 2015).  

Комунікативна компетентність завжди була частиною професійної 

компетентності будь-якого фахівця. 

Найбільш докладний опис комунікативної компетенції належить 

Л. Бахманну (Bachman, 1990). Він використовує термін «комунікативна 

мовна діяльність» (communicative language activity), яке утворюють такі 

ключові компетенції: 

1) мовну або лінгвістичну (можливість здійснення висловлювань 

іноземною мовою тільки на основі засвоєних знань, розуміння мови як 

системи); 

2) дискурсивну (зв’язаність, логічність, організація мови);  

3) прагматичну (вміння передати комунікативне зміст відповідно до 

соціального контексту); 

4) розмовну (вміння говорити без напруги, в природному темпі, без 

тривалих пауз для пошуку мовних форм); 

5) соціально-лінгвістичну (вміння вибирати мовні форми); 

6) стратегічну (вміння використовувати комунікативні стратегії для 

компенсації відсутніх знань в умовах реального мовного спілкування); 

7) мовно-розумову (готовність до створення комунікативного 

змісту в результаті мовно-розумової діяльності). 

Це визначення є цікавим з огляду на те, що більшість вчених 

вважає, що мовна компетентність має своїм результатом комунікативну 

компетентність  або говорять, що її формування залежить від фаху. 

Так, у своєму дослідженні науковці І. Трубавіна, С. Васильєва та 

А. Мартинюк виділяють комунікативну компетентність як варіативну 

складову професійної компетентності, яка може бути якісно сформована 

в тієї чи іншій ступені в залежності від безпосередньої фахової 

приналежності слухача (Trubavina, 2020). 

У свою чергу, М. Вятютнєв виділяв мовну компетенцією як набуте 

інтуїтивне знання невеликої кількості правил, які лежать в основі 

побудови глибинних структур мови, перетворених в процесі спілкування 

в різноманітні висловлювання і яке визначається суб’єктним утворенням, 

що містить сукупність мовних і мовленнєвих знань, та, на його думку, не 
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можна досягти високого рівня мовленнєвої компетенції не досягнувши 

певного рівня мовної компетентності (Ватютнев, 1977). 

Отже, можна дійти до висновку, що мовна компетентність 

характеризується рівнем усвідомленого засвоєння мовних правил, а 

мовленнєва компетенція включає знання всіх рівнів (фонетичного, 

лексичного, словотворчого, морфологічного та синтаксичного) та 

відрізняється за формою та обсягом від комунікації, мовленнєвої 

діяльності, мовної практики, вербальної поведінки, користування та 

вживання мови в мовленні, спілкування. 

Тому і слідує висновок, що мовленнєві одиниці легко 

запам’ятовуються та легко відтворюються, якщо усвідомлюється їх 

функціональна роль у спілкуванні. 

Аналізуючи наукові праці, зустрічаємо низку трактувань поняття 

«мовна компетентність» (табл. 2). 

Таблиця 2 

Трактування поняття «мовна компетентність» 

№ 

з/п 

Автор та посилання 

на джерело 

Визначення «мовна компетентність» 

1. Мельник Н. І. 

(Мельник, 2012) 

як засвоєння, усвідомлення мовних норм, що 

склалися історично в фонетиці, лексиці, 

граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці  та 

адекватне їх застосування в будь-якій  

людській діяльності в процесі  використання 

певної  мови.  

2. Гриценко Т. Б. 

(Гриценко, 2003) 

це усвідомлене засвоєння мовних норм, що 

склались історично у фонетиці, лексиці, 

граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці й 

адекватне їх застосування в будь-якій 

людській діяльності при використанні певної 

мови. 

3. Селіванова О. О. 

(Селіванова, 2010) 

це здатність мобілізувати різноманітні знання 

мови (мовну компетенцію), паравербальних 

засобів, ситуації, правил і норм спілкування, 

соціуму, культури для ефективного 

виконання певних комунікативних завдань у 

відповідних контекстах чи ситуаціях.  

4. Качмар В. М. 

(Качмар, 2012) 

це вміння адекватно й доречно, практично 

користуватися мовою в конкретних ситуаціях 

(висловлювати свої думки, бажання, наміри, 

міркування тощо), використовувати для 

цього як мовні, так і позамовні засоби 

(невербальну знакову систему) та інтонаційні 

засоби виразності мовлення.  

5. Гез Н. І. (Гез, 1984) здатність слухача правильно  

використовувати мову в різноманітних  
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соціально детермінованих ситуаціях  

6. Артюшкіна Л. М. 

(Артюшкіна, 2018) 

це засвоєння, усвідомлення мовних норм, що 

склалися історично в фонетиці, лексиці, 

граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та 

адекватне їх застосування в будь-якій 

людській діяльності в процесі використання 

певної мови. 

 

Таким чином, за результатами теоретичного аналізу поглядів 

вчених та дослідників на проблематику формування мовної 

компетентності можна дійти до висновку, що мовна компетентність – це 

інтегративне утворення особистості, яке дозволяє фахівцю (офіцеру) 

ефективно здійснювати іншомовну комунікацію, досягати при цьому 

позитивних результатів у своїй професійній діяльності.  

Мовна компетентність військових фахівців передбачає визначення 

її структури та компонентів. Спираючись на наукові дослідження у 

системі вищої військової освіти, і ми не можемо із цим не погодитися, 

така структура має містити мотиваційноціннісний, когнітивний, 

комунікативний та контрольно-оцінний компонентів (Микитенко, 2011; 

Осьодло, 2012; Рибінська, 2013). 

Мотиваційно-ціннісний компонент структури формування 

іншомовної компетентності містить мотиви, цілі, потреби, ціннісні 

орієнтації особистості, а також систему мотивів професійної діяльності.  

Когнітивний компонент становить собою систему знань засвоєних 

у вищому навчальному закладі з урахуванням їх глибини, обсягу, стилю 

мислення, етичних норм, соціальних функцій фахівця. 

Комунікативний компонент охоплює уміння ясно і чітко викладати 

думки, переконувати, аргументувати, будувати докази, аналізувати, 

висловлювати судження, передавати раціональну та емоційну 

інформацію, встановлювати міжособистісні зв’язки, погоджувати свої дії 

з колегами, обирати оптимальний стиль спілкування в різних ділових 

ситуаціях, організовувати і підтримувати діалог іноземною мовою.  

Контрольно-оцінний компонент мовної компетентності виявляється 

в умінні самостійно контролювати результати своєї діяльності й рівень 

власного розвитку. 

Враховуючи, те що на сьогодні постає завдання щодо термінового 

формування у офіцерів НГУ професійної мовної компетентності та 

здійснення комунікативної взаємодії за європейськими і світовими 

стандартами, то НГУ щодо визначення рівнів володіння іноземною 

мовою взяла на озброєння Концепцією мовної підготовки особового 

складу ЗСУ.  

Згідно з нею рівень володіння іноземною мовою – це сукупність 

мовних знань, мовленнєвих навичок та вмінь, що визначає здатність 

особи до її практичного використання. У ЗСУ цей рівень оцінюється за 

шкалою стандартизованих мовленнєвих рівнів (далі – СМР), які 
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відповідають рівням мовленнєвої компетенції за мовним стандартом 

NATO STANAG-6001. Метою даного стандарту є надання опису рівнів 

володіння мовою за чотирма основними видами мовленнєвої діяльності 

(Концепція, 2009).  

В описі надаються чіткі роз’яснення рівнів мовної компетентності 

згідно з загальноприйнятими видами мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, говоріння, читання, письмо. 

В документі визначено 6 рівнів мовленнєвої компетентності від 0 

до 5: 

Рівень 0 – Відсутність практичного вміння 

Рівень 1 – Виживання 

Рівень 2 – Функціональний 

Рівень 3 – Професійний 

Рівень 4 – Експертний 

Рівень 5 – Досконалий / рівень досвідченого носія мови. 

Маємо описи проміжних рівнів щодо кожного з аспектів мовної 

компетентності відповідно до стандартизованого мовленнєвого рівня 

(СМР), який визначається як рівень іншомовної мовленнєвої компетенції, 

сукупність мовних знань, мовленнєвих навичок та вмінь, що визначає 

здатність особи до практичного використання іноземної мови.  

Для узагальненого визначення рівня мовної компетентності 

офіцерів НГУ зазначена методика може бути використана як світовий 

стандарт володіння мовної компетентністю, хоча щодо визначення 

особливостей мовної компетентності з урахуванням специфіки 

службово-бойової діяльності, то зазначена методика не в повній міри дає 

можливості щодо визначення мовної компетентності офіцерів військових 

частин НГУ.  

Враховуючі вже наявні стандартизовані мовленнєві рівні, які 

визначають рівень мовної компетентності військовослужбовців, офіцери 

НГУ мають певні особливості мовної компетентності з урахуванням 

особливостей виконання ними тих чи інших завдань.  

Так, можна розрізнити такі напрямки формування мовної 

компетенції: 

 для офіцерів, які займаються охороною громадського порядку, 

забезпеченням захисту та охорони життя, здоров’я, прав, свобод і 

законних інтересів громадян, приймають участь у забезпеченні 

громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення 

зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів та 

забезпечують охорону органів державної влади, приймають участь у 

здійсненні заходів державної охорони органів державної влади та 

посадових осіб, також приймають участь у припиненні масових 

заворушень та у відновленні правопорядку у разі виникнення 

міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або 

припиненні протиправних дій у разі захоплення важливих державних 

об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує 
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нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування – сутність мовної компетентності буде полягати у 

насиченні лексики понятійно-категоріальним апаратом із напрямку 

правоохоронної діяльності, та уміння оцінювати комунікативну ситуацію 

швидко і на високому професійному рівні приймати рішення та 

планувати комунікативні дії; 

 для офіцерів, які займаються охороною ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, 

охороною спеціальних вантажів, охорона центральних баз матеріально-

технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України – 

сутність мовної компетентності буде полягати у розвитку навичок 

роботи з технічною літературою; 

 для офіцерів, які займаються охорона дипломатичних 

представництв, консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних організацій в Україні – сутність мовної компетентності 

буде полягати на розвитку комунікативних навичок, знанні етикетних 

мовних формул і вміння ними користуватися у професійному спілкуванні 

та аспектів міжкультурної комунікації; 

 для офіцерів, які приймають участь у здійсненні заходів, 

пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на 

державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового 

переходу державного кордону з території суміжних держав; а також 

приймають участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних 

злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих 

або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних 

організацій на території України, а також у заходах, пов’язаних із 

припиненням терористичної діяльності і приймають участь у відновленні 

конституційного правопорядку у разі здійснення спроб захоплення 

державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у 

відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування – сутність мовної компетентності буде полягати у 

володінні глибокими професійними знаннями і оволодінні понятійно-

категоріальним апаратом військово-професійної сфери та відповідною 

системою термінів, набутті навичок та вмінь передавати та приймати 

інформацію засобами зв’язку, а також складати різноманітні накази та 

передавати управлінські рішення; 

 для офіцерів, які приймають участь у підтриманні або 

відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких 

надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру 

(стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування 

засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу 

життю та здоров’ю населення, а також участь у ліквідації наслідків 

надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що нею охороняються 

– сутність мовної компетентності буде здебільшого полягати у вмінні 
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знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та використовувати 

інформацію профільного спрямування, читати специфічну технічно-

наукову літературу та робити висновки щодо стану критичної ситуації; 

 для офіцерів, які приймають участь у припиненні групових 

протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації 

наслідків таких дій в установах попереднього ув’язнення, виконання 

покарань – сутність мовної компетентності буде полягати у насиченні 

лексики понятійно-категоріальним апаратом із напрямку діяльності з 

охорони та конвоювання, а також вмінні швидко приймати рішення та їх 

передавати. 

Отже, констатуємо, що зміст мовної компетентності офіцера НГУ, 

наданий у мовному стандарті НАТО «STANAG 6001», відповідає 

визначеним нами сутності і мовної компетентності офіцерів військових 

частин Національної гвардії України хоча не враховує і не розкриває усі 

аспекти специфічної діяльності підрозділів НГУ. 

Це дозволяє визначити такі поточні завдання перед системою 

професійної підготовки, які необхідно виконати з метою формування 

мовної компетентності офіцерів НГУ: 

 забезпечити проведення моніторингу потреб офіцерів у 

володінні іноземною мовою; 

 спираючись на базовий рівень мовної компетентності офіцерів, 

затребуваний кінцевий результат її сформованості, форми та умови 

навчання військовослужбовців, розробити диференційований зміст і 

технології забезпечення іншомовної підготовки військових фахівців; 

 відповідно до окремих типових індивідуальних програм 

розробити відповідне методичне забезпечення формування мовної 

компетентності офіцерами НГУ, зокрема засобами дистанційного 

навчання. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що мовний стандарт НАТО 

STANAG-6001 буде реалізований з урахуванням індивідуальних потреб і 

можливостей офіцерів, які проходять службу у військових частинах НГУ 

та потребують вивчення іноземної мови без відриву від несення служби 

урахуванням різних аспектів їх діяльності. 

Вищесказане дає нам можливість визначити, що мовна 

компетентність офіцерів військових частин Національної гвардії України 

є одним з основних завдань професійної підготовки 

військовослужбовців. 

В ході теоретичного аналізу наукової літератури щодо сутності 

мовної компетентності серед військовослужбовців ЗСУ та 

правоохоронців МВС і практичного досвіду вивчення іноземної мови 

офіцерами військових частин НГУ дійшли до висновку, що дана 

проблема не вивчена та потребує додаткової уваги.  

Особливий зміст мовної компетентності виходить з урахування 

специфіки та особливостей завдань НГУ, до яких входять: 
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 охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони 

життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, прийняття 

участі у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського 

порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та 

інших масових заходів та забезпеченні охорони органів державної влади, 

прийняття участі у здійсненні заходів державної охорони органів 

державної влади та посадових осіб, та прийняття участі у припиненні 

масових заворушень та у відновленні правопорядку у разі виникнення 

міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або 

припиненні протиправних дій у разі захоплення важливих державних 

об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує 

нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

 охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної 

власності, важливих державних об’єктів, охорона спеціальних вантажів, 

охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення 

Міністерства внутрішніх справ України; 

 охорона дипломатичних представництв, консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні; 

 прийняття участі у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням 

збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а 

також заходів щодо недопущення масового переходу державного 

кордону з території суміжних держав; а також прийняття участі у 

спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, 

припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій 

на території України, а також у заходах, пов’язаних із припиненням 

терористичної діяльності і приймають участь у відновленні 

конституційного правопорядку у разі здійснення спроб захоплення 

державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у 

відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування; 

 прийняття участі у підтриманні або відновленні правопорядку в 

районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій 

техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, 

особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, 

панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення, а 

також участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій 

на об’єктах, що нею охороняються; 

 прийняття участі у припиненні групових протиправних дій осіб, 

узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в 

установах попереднього ув’язнення, виконання покарань. 
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Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 

визначення педагогічних умов формування мовної компетентності 

офіцерів військових частин НГУ. 
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Лютий В. М. Теоретичне обґрунтування сутності, значення і 

особливостей мовної компетентності офіцерів військових частин 

Національної гвардії України 

Актуальність статті зумовлена євроінтеграційними прагненнями 

України і перспективами приєднання її силових структур, зокрема 

Національної гвардії України, в НАТО, тому формування мовної 

компетенції в сучасних умовах є невід’ємною складовою розвитку 

професійних якостей та завданням професійної підготовки офіцерів. 

Теоретичний аналіз наукових джерел щодо формування мовної 

компетентності військовослужбовців Збройних сил України та 

правоохоронців Міністерства внутрішніх справ України з’ясовано, що 

дана проблема не вивчена та потребує додаткової уваги.  

Розкрито сутність мовної компетентності офіцера НГУ як 

інтегративного утворення особистості, яке дозволяє фахівцю (офіцеру) 

ефективно здійснювати іншомовну комунікацію, досягати при цьому 

позитивних результатів у своїй професійній діяльності.  

Встановлено, що при формуванні мовної компетентності офіцерів 

військових частин НГУ необхідно враховувати вимоги стандарту NATO 

STANAG-6001, а також різні аспекти професійної діяльності НГУ.  

Ключові слова: мовна компетентність, професійна підготовка 

офіцерів, стандарт NATO STANAG-6001. 

 

Лютый В. Н. Теоретическое обоснование сущности, значения и 

особенностей языковой компетентности офицеров воинских частей 

Национальной гвардии Украины 

Актуальность статьи обусловлена евроинтеграционными 

стремлениями Украины и перспективами присоединения ее силовых 

структур, в частности Национальной гвардии Украины, в НАТО, поэтому 

формирование языковой компетентности в современных условиях 

является неотъемлемой составляющей развития профессиональных 

качеств и задачей профессиональной подготовки офицеров. 

Теоретический анализ научных источников по формированию языковой 

компетентности военнослужащих Вооруженных сил Украины и 

представителей Министерства внутренних дел Украины выявил, что 

данная проблема не изучена та требует дополнительного внимания.  

Раскрыто сущность языковой компетентности офицера НГУ как 

интегративного образования личности, которое позволяет специалисту 

(офицеру) эффективно совершать коммуникацию на иностранном языке, 
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достигать при этом позитивных результатов в своей профессиональной 

деятельности.  

Установлено, что при формировании языковой компетентности 

офицеров воинских частей НГУ необходимо учитывать требования 

стандарта NATO STANAG-6001, а также различные аспекты 

профессиональной дельности НГУ.  

Ключевые слова: языковая компетентность, профессиональная 

подготовка офицеров, стандарт NATO STANAG 6001. 

 

Liutyi V. Theoretical Justification of the Meaning and Specifications 

of the Linguistic Competence in NGU Officers 

The relevance of the article is due to the European integration 

aspirations of Ukraine and the prospects of joining its security forces, 

including the National Guard of Ukraine, to the NATO. So, the formation of 

language competence in modern conditions is an integral part of the officer’s 

professional development and training. Theoretical analysis of scientific 

sources on the language competence development in servicemen of the Armed 

Forces of Ukraine and law enforcement officers of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine revealed that this problem has not been studied and needs 

additional research. 

The essence of the language competence in the NGU officer is revealed 

as a personal integrative formation, which allows the specialist (an officer) 

effectively to communicate in foreign language, to achieve positive results in 

his professional activity. 

It is studied that the requirements of the NATO STANAG-6001, as well 

as various aspects of the NGU's professional activity should be taken into 

account when developing the language competence in NGU officers. 

Key words: linguistic competence, officer professional training, NATO 

STANAG-6001. 
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