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Дисертація присвячена теоретико-експериментальному розв’язанню 

наукового завдання щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів. 

Входження України в Європейський простір вищої освіти, поглиблення 

співпраці з НАТО, розвиток міжнародних зв’язків у сфері військової освіти, 

активна участь Збройних Сил України в міжнародних освітніх та наукових 

заходах передбачає впровадження в освітній процес вищого військового 

навчального закладу сучасних технологій розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів як рушійної 

сили реформування військової освіти, впровадження інновацій та передового 

досвіду збройних сил країнчленів НАТО у підготовку військових фахівців. 

У дисертації здійснено аналіз педагогічної теорії та військово-

педагогічної практики щодо розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, що дав 

змогу встановити, що перехід на компетентнісну освітню парадигму, 

насамперед, потребує переорієнтації освітнього процесу із традиційної 

знаннєцентричної на результативну. Визначено зміст поняття «іншомовна 

комунікативна компетентність викладачів вищих військових навчальних 

закладів» як здатність до іншомовного професійного спілкування, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії на основі динамічної комбінації лексичних, фонетичних, 

граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння стратегіями і 

тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного спілкування 



відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в середовищах 

безпосередньої та он-лайн взаємодії. 

Обґрунтовано компоненти іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів (когнітивний, 

комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, креативний), для 

діагностування яких розроблено відповідні критерії (когнітивний, 

комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, креативний) і 

визначено чотири рівні її розвиненості (високий, достатній, середній, низький). 

Порівняльний аналіз результатів констатувального етапу педагогічного 

експерименту засвідчив недостатній рівень розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів в умовах традиційного підвищення кваліфікації, що й зумовило 

необхідність проєктування та обґрунтування андрагогічної моделі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності та експериментальної перевірки її 

результативності. 

Результатом педагогічного моделювання розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів є андрагогічна модель, що відображає найсуттєвіші характеристики, 

зв’язки і складається з чотирьох блоків: методологічного (провідні ідеї, 

принципи, підходи); змістового (спецкурс «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів» та тренінг 

«Стажування у штаб-квартирі НАТО»); технологічного (методика розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів; діагностично-результативного (критерії діагностування 

розвиненості іншомовної компетентності та їх рівні розвиненості). Основна 

ідея реалізованої андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів полягає у 

доцільному поєднанні очного та дистанційного навчання, що утворює цілісну 

систему й забезпечує функціональне поєднання всіх її окремих компонентів. 



За результатами педагогічного експерименту виявлено суттєві 

розбіжності у розвитку іншомовної комунікативної компетентності у 

викладачів вищих військових навчальних закладів, які здійснювали самостійну 

роботу й підвищували кваліфікацію за традиційною методикою (КГ) і рівнем 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності у викладачів, які 

пройшли підготовку за розробленою автором андрагогічною моделлю (ЕГ). 

Результати розрахунку статистичної достовірності експериментальних 

даних за допомогою критерію φ* – кутового перетворення Фішера засвідчили, 

що впровадження обґрунтованої андрагогічної моделі забезпечило значне 

зростання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів. Проведене експериментальне 

дослідження засвідчило достовірність висунутої гіпотези щодо підвищення 

результативності розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів шляхом упровадження у 

процес підвищення кваліфікації обґрунтованої автором андрагогічної моделі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: обґрунтовано та експериментально підтверджено 

результативність андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, яка є 

сукупністю провідних ідей, принципів, підходів, змісту, авторської методики, 

критеріїв діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів і рівнів її 

розвиненості, структурованих у методологічному, змістовому, технологічному 

та діагностично-результативному блоках; 

рoзрoбленo й апрoбoванo авторську методику розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів, яка є поєднанням принципів, підходів, організаційних форм та змісту 

(спецкурс, дистанційний курс та тренінг);  

удосконалено: поняття «іншомовна комунікативна компетентність 

викладачів вищих військових навчальних закладів», що трактується як 



здатність до іншомовного професійного спілкування, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з комунікантами на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння 

стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії; 

дістало подальшого розвитку: структура іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, 

креативний); 

критерії діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, рефлексивний, діяльнісний, емоційний та 

креативний) шляхом уточнення їхніх показників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вдосконалено зміст освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, 

зокрема дидактичного та методичного компонентів з урахуванням 

особливостей підвищення кваліфікації викладачів вищих військових 

навчальних закладів; удосконалено форми навчання шляхом упровадження 

технологій дистанційного навчання у процес підвищення кваліфікації 

викладачів вищих військових навчальних закладів.  

Рoзрoбленo,  теоретично обґрунтовано й впроваджено автoрську 

метoдику рoзвитку іншомовної кoмунікативнoї компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів, що поєднує спецкурс, дистанційний 

курс та тренінг. 

Авторський спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

забезпечує підготовку викладачів ВВНЗ до комунікації іноземною мовою та 

вдосконалення їх комунікативних навичок за допомогою інтерактивних 

технологій навчання. 



Розроблений та впроваджений в освітній процес дистанційний курс 

«Розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів», дає змогу забезпечити неперервність 

удосконалення іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів, підвищити результативність самонавчання, 

поглибити іншомовні знання та вміння.  

Розроблений та апробований педагогічний тренінг «Стажування у 

штабквартирі НАТО» сприяє збагаченню професійно орієнтованого 

лексичного запасу, поглибленню країнознавчих знань, набуттю досвіду 

активної мовленнєвої практики, відпрацюванню комунікативних навичок в 

інтерактивному іншомовному середовищі.  

Отримані результати дослідження можуть бути використаними під час 

підвищення кваліфікації викладачів, підготовки ад’юнктів та докторантів у 

вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України.   

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, викладач, 

вищий військовий навчальний заклад, компетентнісний підхід, андрагогічна 

модель, методика, підвищення кваліфікації, інтерактивні технології навчання, 

цифрові інтерактивні технології навчання, дистанційний курс. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Aristarkhova M. S. Development of Foreign Language Communicative 

Competence of Lecturers of Higher Military Educational Institutions. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Specialty 011 

Educational, Pedagogical Sciences. – National Defense University of Ukraine named 

after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to theoretical and experimental solution of scientific task 

for development foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions. 

Ukraine's entry into the European Higher Education Area, deepening 

cooperation with NATO, development of international relations in the field of 

military education, active participation of the Armed Forces of Ukraine in 

international educational and scientific activities involve the introduction of modern 

technologies for the formation and development of foreign language competencies of 

teachers of higher military educational institutions as a driving force for reforming 

military education, introduction of innovations and best practices of the armed forces 

of NATO member countries in the training of military specialists. 

In the thesis we conducted the analysis of pedagogical theory and military-

pedagogical practice concerning development of foreign language communicative 

competence of lecturers of higher military educational institutions which enabled us 

to define that transition to competence-based educational paradigm first of all needs 

reorientation of educational process from traditional knowledge-centred to result-

oriented one. We have specified and complemented the content of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher education military institutions as an 

ability for foreign language professional communication, subject-subject interaction 

on the basis of dynamic combination of lexical, phonetic, grammatical, stylistic and 

linguoculturological knowledge, possession of communication strategies and tactics 

and available experience of foreign language communication according to ethical 



rules of inter-cultural communication in the environments of direct and on-line 

interaction. 

We have substantiated the main components of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions 

(cognitive, communicative, activity, emotional, reflexive, creative ones), and for the 

diagnosing of the development of the above-mentioned the correspondent criteria 

were elaborated (cognitive, communicative, activity, emotional, reflexive, creative 

ones) and defined four levels of its developedness (high, sufficient, average, low). 

Comparative analysis of the ascertaining phase of the study results indicated 

the insufficient level of the development of foreign language communicative 

competence of lecturers of higher military educational institutions in the context of 

traditional qualification improvement. This conditioned the need for substantiating 

the andragogical model of foreign language communicative competence development 

and its efficiency experimental verification. 

The designed andragogical model of development foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions 

reflects the most essential characteristics, connections and includes the following 

blocks: methodological (aim, leading ideas, principles, approaches); contextual (the 

special course «Foreign Language for Professional Purposes», the distance course 

«Development of Foreign Language Communicative Competence of Lecturers of 

Higher Military Educational Institutions», the training «My Internship in NATO 

Headquarters»); technological (methodology for development of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions); 

diagnostic-and-result (criteria of diagnostics of foreign language competence 

development and their levels). 

According to the results of the pedagogical study, significant differences were 

revealed in the development of foreign language communicative competence of 

lecturers of higher military educational institutions, who carried out self-educational 

training, qualification improvement using traditional methodology (CG) and level of 



developedness of foreign language communicative competence of lecturers, who 

carried out in accordance with author’s designed andragogical model (EG). 

The results of calculating the statistical reliability of experimental data using 

the criterion φ * - Fisher's angular transformation showed  us that the introduction of 

the andragogical model has provided a significant increase in the development of 

foreign language communicative competence of lecturers of higher military 

educational institutions. The conducted experimental research proved the validity of 

the hypothesis, which stated that in order to increase the effectiveness of the 

development of foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions we should introduce the androgical model 

substantiated by the author into the process of professional improvement. 

The scientific novelty of the received results lies in the following: 

there was first time: substantiated and experimentally verified andragogic 

model of development of foreign language communicative competence of lecturers of 

higher military education institutions, that is a complex of leading ideas, principles, 

approaches, content, author’s methodology, criteria of diagnostics of development of 

foreign language communicative competence of lecturers of higher military 

educational institutions and their level, which are structured in methodological, 

contextual, technological and diagnostic-and-result components;  

developed and piloted author's methodology for development of foreign 

language communicative competence of lecturers of higher military education 

institutions, which is a combination of author's special course, distance course and 

training;  

there were improved: concept «foreign language competence of lecturers of 

higher education military institutions» considered as an ability for foreign language 

professional communication, subject-subject interaction with communicants on the 

basis of dynamic combination of lexical, phonetic, grammatical, stylistic and country-

studying knowledge, possession of communication strategies and tactics and 

available experience of foreign language communication according to ethical rules of 

inter-cultural communication in direct and on-line interaction environments; 



further development was given to: definition of structure of foreign language 

communicative competence of higher military educational institutions lecturers 

(cognitive, communicative, reflexive, activity, emotional, and creative); 

criteria for diagnosing the development of foreign language communicative 

competence of higher military educational institutions lecturers (cognitive, 

communicative, reflexive, activity, emotional, and creative) via specifying their 

exponents of development foreign language communicative competence of lecturers 

of higher military educational institutions. 

Practical meaning of the received results lies in the fact that there was 

improved the content of educational professional program for improvement of 

qualification of scientific-and-educational employees of higher military educational 

institutions, namely didactic and methodological components considering individual 

features of lecturers of higher military educational institutions; education forms were 

improved by implementation of remote learning technologies in the process of 

improvement of qualification of lecturers of higher military educational institutions.  

We have developed and implemented the author's course «Foreign Language 

for Professional Purposes» at courses for improvement of qualification of higher 

military educational institutions lecturers, which provides higher military educational 

institutions lecturer's training for communication in foreign language and 

improvement of their communicative skills with the help of interactive learning 

technologies. 

We have developed and implemented into educational process the distance 

course «Development of Foreign Language Communicative Competence of Lecturers 

of Higher Military Educational Institutions», that enables to provide continuity of 

development of foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions, to increase the efficiency of self-education, improve 

lecturers' foreign language knowledge and skills.  

We have developed and conducted the pedagogical training «My Internship in 

NATO Headquarter», that enables to enlarge professionaly oriented vocabulary, and 



culturological knowledge, acquire experience of speaking practice, train 

communicative skills in the interactive foreign language environment. 

The results of the research can be used in qualification improvement of 

lecturers, training of postgraduate students and doctoral students of higher military 

educational institutions of the Ministry of Defence of Ukraine. 

Key words: foreign language communicative competence, competence 

approach, lecturer of higher military educational institution, andragogic model, 

author’s methodology, qualification improvement, interactive technologies of 

learning, digital interactive, technologies of learning, distance learning course, higher 

military educational institution. 

 


