
 
Значення інземних мов у формуванні професійних компетенцій рятувальника 

Повстин Віктор 

Загальновідомо, що знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі. Людина, яка 

володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення 

нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Стара приказка говорить: «Скільки мов 

ти знаєш, стільки раз ти людина». Прагнення опанувати іноземні мови це не данина моді, а необхідна 

передумова особистого та професійного розвитку. Представники різних професій прагнуть отримати 

нові знання, новий досвід у спілкуванні з партнерами з інших країн. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, здійснює підготовку фахівців, що 

працюють в галузі безпеки людини, протягом останніх років поглибив європейський вектор 

співпраці з іноземними партнерами, реалізував багато масштабних міжнародних проектів. Питання 

безпеки людини в сучасному світі набуло особливої актуальності. Потреба у фахівцях, які б 

виконували цілий комплекс завдань, пов’язаних із гарантуванням безпеки людини, є надзвичайно 

великою. Виклики сьогодення диктують нові підходи до підготовки фахівців для підрозділів у сфері 

цивільного захисту.  

Знання іноземних мов фахівцями рятувальних підрозділів є однією з передумов успішної 

міжнародної співпраці. Оскільки вона передбачає: 

 інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм 

забезпечення безпеки людини 

 адаптацію українських фахівців до спільної роботи з міжнародними системами безпеки 

 вироблення спільних методів та підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій, 

особливо тих, які мають транскордонний характер.   

Отже, зазначені напрями роботи вимагають високих професійних характеристик, серед яких 

високий рівень знання іноземних мов.  

 

 

Importance of foreign languages in rescue worker’s professional competences forming 

Victor Povstyn 

It is well known that knowledge of foreign languages is the key to success in today's world. A person 

who speaks languages is a comprehensively developed personality, he/she has better ability to explore new, 

freer and more confident in dealing with people. The old proverb says, "How many languages  you know, so 

many times you are a human." The desire to learn foreign languages is not a fashion, but a necessary 

prerequisite for personal and professional development. Representatives of various professions try to obtain 

new knowledge, new experience in dealing with international partners. 

Lviv State University of Life Safety trains professionals working in the field of human security. In 

recent years it worked more profoundly in European vector of cooperation with foreign partners. It has 

implemented many large-scale international projects. The issue of human security in today's world has 

become particularly topical. The need for specialists who would perform a range of tasks related to human 

security guaranteeing is extremely great. Today's challenges dictate new approaches to specialists’ training 

for subdivisions in the field of civil protection. 

Knowledge of foreign languages by specialists of rescue subdivisions is a prerequisite for successful 

international cooperation.  It provides: 

• integration of Ukrainian civil defence system in general European  mechanism of human security 

• adaptation of Ukrainian specialists to common work with international security systems 

• development of common methods and approaches to the elimination of various emergency situations, 

especially those of cross-border nature. 

So, these areas of work require high professional characteristics, including a high level of proficiency 

in foreign languages. 


