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Постановка проблеми. Розширення міжнародного 

співробітництва України вимагає досконалішого 
володіння іноземною мовою з метою подолання мовних 
бар’єрів у контексті міжнародного діалогу, та ставить на 
порядок денний міжкультурну професійну компетенцію 
як одну з головних ознак професійної компетентності 
військовослужбовців в цілому. Це пов’язано з активною 
участю України не тільки у рамках Програми НАТО 
«Партнерство заради миру», а також у всіх напрямках 
діяльності ООН і ОБСЄ, найважливішими з яких є 
підтримання міжнародного миру і безпеки та зміцнення 
верховенства права у міжнародних відносинах, 
виконанням поліцейських функцій по забезпеченню 
безпеки і додержання прав людини, розвитком 
співробітництва у вирішенні проблем соціально-
економічного та гуманітарного характеру, участю як 
цивільних громадян, так і військовослужбовців у 
міжнародних гуманітарних місіях та миротворчих 
операціях, які відбуваються згідно з національним 
законодавством та нормами міжнародного права.  

На сьогоднішній день створено правовий та 
теоретичний фундамент для реформування вищої освіти 
у контексті інтеграції України у міжнародний освітній 
простір. [1-4] Аналіз вітчизняних і закордонних 
публікацій свідчить про те, що останнім часом проблема 
професійної мовної підготовки у немовних ВНЗ 
вивчається досить успішно в теоретичному і 
прикладному напрямах. Цілий ряд дослідників 
запропонували своє бачення проблеми з методичної 
точки зору Р.Станнард, О.К.Кміть, Н.М.Бібік, В.В.Волик, 
Л.С. Ващенко, Б.А. Лапідус, І.І. Халєєва. На педагогічних 
аспектах сконцентрували свою увагу такі вчені як 
М.К. Смит, В. Хантер, Т. Белл, В.Ю. Стрельніков, 
І.Г. Брітченко, В. Лунячек, В.В. Третько, Е.В. Воєвода, 
І.Н. Петрова. Таки науковці як Г. Шауб, Л.П. Канова, 
І. Ковальчук, О.М. Єфімова, А.П. Савицька та інші 
досліджують проблеми іншомовної підготовки 
майбутніх офіцерів Збройних сил України у сфері їх 
професійного спілкування, яка стосується технічно-

матеріальної бази або командування особистим складом. 
Усі дослідники визнають доцільність та ефективність 
таких підходів викладання іноземної мови для 
професійних цілей як студентоцентроване навчання, 
модулярзація та індивідуалізація навчання, компетент-
ностний та міждисциплінарний принципі, інтерактивні та 
технологічні методи. Загальний висновок проведених 
досліджень такий, що фахівець у будь-який галузі 
повинен володіти в рівній мірі як кваліфікаційно-
професійними, так і предметно-функціональними 
компетентностями. 

Проте перелічені публікації охоплюють лише деякі з 
існуючих рішень та не беруть до уваги специфіку 
навчання саме іноземної мови, зокрема англійської, на 
освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр і магістр за 
спеціальністю, яка пов’язана з юридичною практикою у 
військових та відповідних силових структурах. 
Зазначена проблема ще й досі не розглянута на рівні 
дисертаційних досліджень, а тому очевидно, що її 
актуальність зберігається. Більш того, дослідження цієї 
галузі є насущними і тому, що міжнародна інтеграція 
національної вищої освіти як конкурентоспроможного 
постачальника освітніх послуг і висококваліфікованих 
фахівців не можлива без розробки нових освітніх 
програм і кваліфікаційних стандартів.  

Мета статті полягає в визначенні змісту іншомовної 
підготовки магістрів за галуззю знань «Право», 
спеціальність «Право» згідно Профілю програми 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 
081 «Право», спеціалізація «Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах» та Профілю програми освітнього рівня 
магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація 
«Юрисконсультська робота». Мета дослідження 
обумовила необхідність вирішення таких завдань: по 
перше, проаналізувати загальні компетентності 
закріплених в освітньо-професійній програмі (базова 
компонента) освітнього рівня магістр за спеціальністю 
081 «Право» і фахові компетентності за Профілем 
програм, спеціалізації «Правоохоронна діяльність у 

Стаття присвячена аналітичному оглядові загальних компетентностей освітнього рівня магістр за 
спеціальністю «Право» у військовій сфері. Ретельний аналіз фахових компетентностей дозволив визначати 
предметні компетентності, які необхідно сформувати в результаті засвоєння навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування». Зроблено висновок, що формування і розвиток міжкультурної 
професійної комунікативної компетентності необхідно базувати на студентоцентрованості, модулярзації 
та індивідуалізації навчання, компетентностному, міждисциплінарному, технологічних та інтерактивних 
принципах. 
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предметні компетентності, міжкультурна професійна комунікативна компетентність. 
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Збройних Силах» та «Юрисконсультська робота»; по 
друге, визначати предметні компетентності, які необхідно 
сформувати в результаті освоєння навчальної дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» (обовязкова). 
Об'єкт – міжкультурна професійна комунікативна 
компетентність юриста, який буде здійснювати свої 
професійні обов’язки у військової сфері. Предмет – 
предметні компетентності у рамках професійної 
іншомовної підготовки магістра права, спеціалізації 
«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» і 
«Юрисконсультська робота». 

Виклад основного матеріалу. У сучасному освітньому 
розумінні професійна компетентність відмежовується від 
таких понять як «кваліфікація» і «професіоналізм». Вона є 
інтегрованим безліччю компетентостей, яким повинен 
володіти фахівець для виконання конкретних та 
вузькопрофільних завдань, та бути здатним застосовувати 
відповідні знання, способи мислення, спеціальні навички і 
вміння на практиці, а також прогнозувати результат своїх 
дій. Згідно проекту Tuning, комплексний підхід передбачає 
наступну класифікацію компетентностних систем: 
загальні, які складаються з трьох систем компетентностей 
(інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні 
та лінгвістичні здатності); міжособистісні (навички 
спілкування, соціальна взаємодія та співпраця); системні 
(поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, 
здатність планування змін для удосконалення систем, 
розроблення нових систем) та класифікації фахових 
компетентностей, включно знання і розуміння в 
предметній області, когнітивні уміння та навички в 
предметній області, практичні навички в предметній 
області. До того ж, важливими характеристиками 
багатогранного комплексу є гнучкість відносно залежно від 
вимог суспільства і ринка праці, адаптованість до потреб і 
інтересів студента, безперервність розвитку продовж 
всього життя. [3,4]  

Ґрунтуючись на фундаментальних принципах 
модернізації підготовки юридичних кадрів у контексті 
нового Закону України «Про вищу освіту», Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, 
документів щодо Європейського простору вищої освіти, 
зокрема матеріалів міжнародного проекту «Гармонізація 
освітніх структур в Європі», Тюнінг (Tuning educational 
structures in Europe, TUNING), а також Програми 
«Удосконалення військової освіти» (Defence Education 
Enhancement Program) у рамках реалізації стратегічного 
курсу держави «Євроатлантичне партнерство» [1-8] і 
цілого ряду робот присвяченій темі даного дослідження [9-
14] дозволило скласти освітньо-кваліфікаційній портрет 
магістра за галуззю знань «Право», спеціальність 
«Право» та компетентностей згідно Профілю програми 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 
081 «Право», спеціалізація «Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах» та Профілю програми освітнього рівня 
магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація 
«Юрисконсультська робота».  

З одного боку, випускник, який отримав диплом 
магістра права, може здійснювати свою професійну 
діяльність як науковець або практик. Професійна 
діяльність може охоплювати внутрішню і зовнішню сфери: 
політику, економіку, торгівлю, освіту, інформацію, 

культуру, правових і силових інститутах. Такі фахівці 
здатні функціонувати в структурах різного рівня, як 
корпоративний юрист або службовець у суді, 
правоохоронних органах, прокуратурі, в різних структурах 
влади, включаючи міжнародний рівень (двосторонній, 
багатосторонній, транснаціональний, світовий) або 
внутрішній (місцевий, регіональний), а також в структурах 
державної, громадської або приватної форм власності. При 
цьому в коло обов'язків юриста, що становить предмет 
професійної діяльності, входять реферування та переклад; 
моделювання і прогнозування; ділова комунікація; 
управління; збір, аналіз і обробка інформації; ведення 
переговорів; міжнародний арбітраж; медіація; вироблення і 
прийняття рішень, експертиза.  

З другого боку, встає питання про фахові 
компетентності магістра за спеціалізації «Правоохоронна 
діяльність у Збройних Силах» та «Юрисконсультська 
робота». На військо-юридичному факультеті Національного 
юридичного університету ім.  Ярослава  Мудрого 
здійснюється підготовка кадрів для військової прокуратури, 
Міністерства оборони України, Військової служби 
правопорядку у Збройних силах України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, Управління 
Державної охорони України, Державної спеціальної 
служби транспорту, Національної гвардії України. 
Студенти та курсанти опановують майже 20 спеціальних 
дисциплін, а саме: систем військової юстиції (у тому числі 
зарубіжних країн); історія війн та військового мистецтва; 
правового забезпечення миротворчих операцій, боротьби з 
тероризмом; тактика; статути Збройних Сил України та їх 
практичне застосування; правова робота у Збройних Силах 
України; основи військового управління (у тому числі 
штатні процедури НАТО); педагогіка (у тому числі 
військове навчання та виховання); стрілецька зброя та 
вогнева підготовка; військова топографія; радіаційний, 
хімічний та біологічний захист підрозділів; управління 
повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі 
охорона державної таємниці), військове документування та 
діловодство, тощо. Зважаючи на обмежений обсяг нашої 
статті, наведемо як приклад, наступні фахові 
компетентності, які є загальними для двох спеціалізацій: 
знання методології наукових досліджень в юриспруденції, 
феномену інновацій в контексті правової епістемології, 
особливостей інновацій в правовій сфері, механізму 
інтернаціоналізації права в умовах глобалізації, 
особливостей «стартап проектування» у правовій сфері; 
процесу зближення континентальної та англосаксонської 
правових систем, юридичної техніки та її прикладних 
аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки 
створення корпоративних актів, юридичних документів, 
систематизації юридичних актів, юридичної термінології 
тощо); здатність застосовувати загальнонаукові та 
спеціальні юридичні методи дослідження; уміння 
розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 
діяльності або у процесі навчання, проводити наукові 
дослідження та впроваджувати інновації, орієнтуватися в 
проблемах юридичної науки, інтерпретувати юридичну 
діяльність і соціально-правовий досвід як основних 
компонентів змісту юридичної практики, застосовувати 
наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття 
управлінських рішень. Важливо при формуванні цілей, 
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завдань і змісту такої підготовки врахувати той факт, що 
право – це велика система, яка об'єднує національні і 
міжнародні правові норми і інститути в різних галузях 
права. При цьому іноземна мова є обов’язковою в рамках 
Програми НАТО «Удосконалення військової освіти» 
починаючи з 2013 року. Ця програма свідчить про те, що 
північноатлантичний альянс вимагає високого рівня 
володіння англійською мовою. Представники НАТО 
наголошують на тому, що найважливішою перешкодою 
для участі іноземних офіцерів у діяльності альянсу є мова, 
що інтернаціональні курси для спеціальних міжнародних 
цілей повинні викладатися спільною мовою: англійською. 
Навчальні курси, які готовлять військових і цивільних 
фахівців для операції з підтримки миру, вирішення 
проблем як наслідок збройних конфліктів, техногенних або 
екологічних катастроф, боротьби з тероризмом та з 
кіберзлочинністю вже давно ґрунтуються на англомовних 
матеріалах та інструкціях, оскільки англійська мова – це 
мова, яка використовується і буде використовуватися у 
багатонаціональних військових операціях. Підготовка до 
ефективного виконання в цих умовах вимагає повного 
оволодіння матеріалу на англійський мові. [6,7,8] 

Узагальнюючи наукові висновки щодо міжкультурної 
компетентності як здатність бути активним партнером в 
міжкультурному спілкуванні, знаючи і розуміючи іншу 
відмінну від твоєї культуру, релігію і мову, стає зрозумілим 
і логічним, що міжкультурна компетентність не може 
формуватися без розвитку комунікативної, в тому числі 
іншомовної, компетенції, а також без таких 
компетентностей як адекватно продукувати і сприймати 
інформацію. [9,10] 

Вчені поділяють думку розглядати професійну 
іншомовну підготовку фахівця як процес і результат 
формування професійно значущих компетентностей, що 
забезпечують індивідууму можливість здійснювати 
професійну діяльність із застосуванням іноземної мови в 
міжнародному співтоваристві, и що загальні і фахові 
компетентності визначають мету і зміст професійної 
мовної підготовки. [3; 8-13] Приймаючи таке визначення 
за основу, можна зробити уточнення для професійної 
іншомовної підготовки магістра права у військової 
сфері, яка представляє собою процес і результат 
формування особливих професійних компетентностей, 
що забезпечують можливість здійснювати військово-
юридичну практичну або/і наукову діяльність із 
застосуванням іноземної мови в міжнародному 
співтоваристві.  

Аналіз загальних і фахових компетентностей 
закріплених в освітньо-професійній програмі освітнього 
рівня магістр за спеціальністю 081 «Право», спеціалізації 
«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» та 
«Юрисконсультська робота» і рекомендовані рівні 
володіння іноземною мовою згідно Загальноєвропейських 
Рекомендацій дозволив визначати предметні 
компетентності, яка являє собою міжкультурну 
професійну комунікативну компетентність. Тому, метою 
програми навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) 
мова професійного спрямування» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право», спеціалізації «Правоохоронна діяльність у 
Збройних Силах» та «Юрисконсультська робота» має 

бути: формування міжкультурної професійної 
комунікативної компетентності (МПКК) у галузі 
юридичної практики, зокрема військово-юридичній 
галузі, що необхідно для розв’язання складних задач і 
проблем у фаховій, юридичній діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень або 
здійснення інновацій. Відповідно, МПКК магістра-юриста 
військової спеціалізації – інтегрована система іншомовних 
фахових компетентностей в юридично-військовій області, 
включно знання і розуміння, когнітивні уміння та 
навички, практичні навички. Наприклад: 

знання та навички перцепції та продукції звукових 
одиниць мови та способів їх реалізації у певному 
контексті; перцепції та продукції символів, з яких 
складаються письмові тексти. 

знання і здатність використовувати: широкий 
лексичний репертуар, що складається з лексичних і 
граматичних компонентів; граматичні ресурси мови на 
свідомому рівні; граматичні структури, конектори та 
зв’язні програмами висловлювання; принципи організації 
та побудови текстів; правила ввічливості. лінгвістичних 
маркерів соціальних стосунків; лексико-граматичні 
категорії адекватного перекладу; базові прийоми 
семантичної компресії оригіналу з метою складання 
вторинного тексту для презентації англійською мовою; 
алгоритм створення і подальшої презентації проектів; 
соціокультурні і іншомовні соціолінгвістичні реалії у 
спілкуванні та в процесі пізнання. 

уміння абзацно-фразового перекладу з використанням 
аудіо-/ відео-записів; розрізняти та ідентифікувати 
британський та американській варіанти; реферувати і 
анотувати текстів правової та суспільно-політичної 
тематик на основі матеріалів періодичних видань, з 
мережі Інтернет; підготувати публічні виступи, включно 
з використанням демонстраційних матеріалів та 
інформаційних технологій; коментувати зміст ділової 
бесіди; вести аргументовану дискусію з використанням 
відповідних навичок в межах мовного етикету; розуміти 
іншомовну інформацію імпліцитного і експліцитного 
характеру з аудіо- та відео- джерел з метою подальшого 
викладу матеріалу як у повній, так і зредукованій формі; 
сприймати усну іншомовну інформацію різного об’єму, 
у тому числі у ході ділової бесіди; написання та 
оформлення різних видів креативних робіт: есе, 
дискурсивних есе, рецензій, приватних листів, текстів і 
сценаріїв презентацій, наукових статей тощо; 
використовувати різні види читання: ознайомлювального, 
вивчаючого, переглядового, реферативного; здійснювати 
письмовій переклад тексту за фахом; використати різні 
види монологічного мовлення (опис, розповідь, 
міркування, пояснення) в різних комбінаціях і 
відсотковому відношенні; компресії інформації, яка 
передбачає трансформацію текстового матеріалу в ході 
смислової редукції; роботи здійснювати пошук, 
вилучення та обробку інформації, включаючи у мережі 
Інтернет з оригінальною, спеціальною літературою, 
правовими документами, аналітичними оглядами, 
діловою документацією, тощо. 

Беручи до уваги багатогранність професійної діяльності 
юриста у військовій сфері, де обов'язковим компонентом є 
високий рівень володіння іноземними мовами, підготовка 
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повинна мати професійну практичну орієнтацію з 
урахуванням спеціалізації, в тому числі – на основі 
міждисциплінарних зв'язків. Дисципліна тісно пов'язана і 
спирається на дисципліни, які були успішно засвоєні 
здобувачем вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному 
рівні бакалавр за спеціальністю «Право», спеціалізація 
«Військово-юридичний»: Іноземна мова, Іноземна мова 
(військово-спеціальна мовна підготовка), а також фахових 
дисциплін згідно з напрямом підготовки. Дисципліна 
тісно пов'язана і виступає пререквізитом для наступних 
дисциплін: фахових дисциплін базової компоненти, а 
також дисциплін, що входять в компоненти спеціалізації та 
індивідуальної траєкторії навчання. Важливо прийняти до 
уваги, що «спостерігається тенденція невиправданого 
збільшення частки магістрів права в загальній кількості 
випускників-юристів. Такими темпами ми скоро 
матимемо 90% магістрів. Однак у дійсності їх повинно 
бути не більше 15–20% від загальної кількості 
випускників, що відповідає співвідношенню практикуючих 
юристів і юристів-науковців та викладачів» [14]. Тому, 
нормативний зміст підготовки, сформульований у 
термінах результатів навчання за програмою навчальної 
дисципліни «Іноземна (англійська) мова професійного 
спрямування» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізації 
«Правоохоронна діяльність у Збройних Силах» та 
«Юрисконсультська робота» повинен забезпечувати 
формування базових (універсальних) і фахових 
компетентностей для подальшого навчання за освітніми 
програмами третього освітньо-наукового рівня вищої 
освіти (присудження ступеня доктора філософії).  

Висновки. Враховуючі той факт, що вивчення мови є 
результатом як вертикальних, так і горизонтальних 
досягнень у процесі оволодіння комунікативною 
діяльністю в широкому смислі, зміст навчальної 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» є 
гнучким, у тому сенсі, що зміст має бути конкретизовано 
для рівня володіння B2+ (просунутого) з орієнтацією для 
рівня володіння СІ (автономного), що сприяє розширенню 
довгострокових цілей ефективного володіння мовою та 
особистого розвитку у специфічному контексті професійної 
діяльності юриста у військової сфері. Загалом міжкультурна 
професійна комунікативна компетентність базується на 
універсальних і предметних компетентностях, зокрема 
міжкультурну комунікативну компетентність, яка включає 
мовну; мовленнєву; соціокультурну; соціолінгвістичну; 
лінгвокраєзнавчу; дискурсивну; міжкультурну; перекла-
дацьку та інформаційну компетентності. Таким чином, 
компетентний фахівець повинен володіти усіма компетент-
ностями, які сформовані і продовжують розвиватися в 
рівній мірі для здійснення військово-юридичної практики 
або/і наукової діяльності із застосуванням іноземної мови в 
міжнародному співтоваристві.  

Піднята нами проблема є надзвичайно складною і 
жодним чином не вичерпується проведеним 
дослідженням. Отримані дані засвідчують необхідність 
подальших досліджень щодо визначення змісту і 
способів організації професійної іншомовної підготовки 
на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр і магістр за 
спеціальністю, яка пов’язана з юридичною практикою у 
військових та відповідних силових структурах.  
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FOREIGN LANGUAGE COURSE FOR MASTER OF LAWS SPECIALIZING IN LAW ENFORCEMENT 
AND LEGAL COUNSELING IN THE ARMED FORCES 

The article is devoted to the analytical review of the generic competences of Master of Laws of the military specialization. 
The detailed analysis of the professional competences led to the identification of the subject specific competences as the aim of 
the course «Foreign language for professional purposes». The conclusion is made that formation and improvement of the 
intercultural professional communicative competence should be based on such principles as student-centered, modularization, 
individualization, competence, interdisciplinary, technological and interactive. 
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professional communicative competence. 
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