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У зв’язку з переходом армії України на стандарти НАТО та її участь у 

навчаннях альянсу серед українських військовослужбовців виникає певна 

проблема – низький рівень володіння іноземними мовами.  

«Міністерство оборони зобовʼяже військовослужбовців мати певний 

рівень англійської мови для обіймання деяких військових посад і просування по 

службі. Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» у 2019 році заявила заступник міністра 

оборони Аліна Фролова» [1]. 

Оцінка рівня володіння військовослужбовцем України іноземною мовою 

визначається тестуванням за стандартами STANAG та підтверджується 

відповідним сертифікатом. «STANAG (Standartization Agreement, Стандарт 

НАТО) – міжнародний договір, що діє в країнах НАТО та країнах-партнерах. В 

Україні іспит проводиться відповідно до наказу Міністра оборони України. 

Успішне складання іспиту свідчить про те, що військовий фахівець володіє 

іноземною мовою на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у певних 

професійних галузях. Основним методом навчання на курсах підготовки до 

іспиту є комунікативний метод. Навчання проводиться у межах 

стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР): СМР 0 (Відсутність практичного 

вміння); СМР 0+ (Завчений мінімум); СМР 1 (Виживання); СМР 1 + 

(Виживання +); СМР 2 (Функціональний); СМР 2+ (Функціональний +); СМР 3 

(Професійний); СМР 4 (Експертний)» [2]. 

Але неможливо тільки наказами досягти поставленої мети. 

Військовослужбовець повинен бути мотивованим. І на цьому етапі виникає 

багато проблем. Не є таємницею, що армія є похідною від усієї системи 

розвитку українського суспільства на сучасному етапі в цілому. Системна 

політична та економічна криза, штучне знищення цілих галузей, відкрите 

зовнішнє правління перетворюють країну в об’єкт маніпуляцій у грі сторонніх 

інтересів, а моральний та інтелектуальний занепад українських можновладців 

виступає основною складовою маніпуляцій у цій самій грі. І дуже прикро, коли 

дехто розглядає службу в українській армії тільки як можливість непоганого 

заробітку. Так виникає новий прошарок заробітчан. 
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