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плані держав, мова яких (насамперед, англійська) фактично нав’язується  
іншим  країнам.  

Аналізуючи питання формування мовної політики в Україні, варто 
зазначити, що ця проблематика є складовою етнонаціональної політики. Але 
реалізація ефективної мовної політики на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства значною мірою стримується рівнем її політизації. 
Певні політичні сили проросійського спрямування намагаються запровадити 
в Україні російську мову як другу державну, спекулюючи на тому, що нібито 
в країні порушуютьсяправа етнічних росіян та інших національних меншин. 
У наслідок таких дій порушується формування і розвиток духовності нації, 
адже знання мови – є основа культури народу. «Мова – це наша національна 
ознака, в ній ступінь нашої свідомості. Мова – це форма нашогокультурного 
й національного життя. Мова – душа кожної національності, її святощі,її 
найцінніший скарб. І поки живе мова – житиме й народ якнаціональність. Не 
стане мови – не стане й національності:вона геть розпорошиться поміж 
другим народом» [3, с. 71].

Отже, розвиток української мови в сучасному суспільстві є важливим 
процесом формування духовної культури нашої нації. Мова має 
відроджуватися в душі кожного українця.
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COMMUNICATIVE PURPOSE OF THE LANGUAGE
IN THE PROFESSIONAL FIELD  

AND THE TACTICS OF POLICE COMMUNICATION

Scientific issue. Society on different levels is not able to exist without 
language. Serving the needs of society, the language performs a number of 
functions, the main of which is communication [4, p. 36-40].

Language is the most important means of communicating between people 
and providing information processes in modern society (in scientific, business, 
political, educational and other spheres of life). 
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It forms the personality, promotes its internal ordering, maintains a 
connection with culture and traditions, stimulates a sense of belonging to a nation
and to a state. Nowadays Ukrainian language actively follows up European 
democratic trends, gradually strengthens position as a state, develops its structure 
and occupies a leading position in multinational Ukrainian society as its connecting 
element [2, p. 56].

The profession of police officer belongs to the group of occupations at the 
communication level "Person-to-person". It is determined by increased speech 
responsibility and  the word serves as an effective tool [1, p. 31].

The final result of the work, the fate of individual citizens and sometime
seven the whole society depends on speaking skills. From this point of view, there 
is no objection to the importance of the formation of future sociocultural
competence of police officer. That’s why every policeman must know 
communicative cultural traditions not only of his native country, but alsoof
different countries of the world.

Issue researchers. Various aspects of professional communication as a 
science and discipline are researched in the works of the native linguistics, such as 
F. Batsevich, A. Ishmuratov, T. Kosmeda, G. Onufrienko, V. Paraschuk, 
G. Pocheptsov, O. Semenyuk., O. Yashenkova and foreign scientists, such as E. 
Bern, T. Van-Dike, A. Weszbicka, G. Grays, D. Gudkov, O. Zalevskaya, V. 
Karasik, M. Makarov, P. Soper, T. Ushakova and others). 

Base material. Every policeman should know the principles which can be 
the key to the successful communication with a person:

1. Body and words coordination control. Body language, including gestures 
and overall posture, must reflect what you intend to report. It is very unsatisfying if 
your body and words don’t coordinate in conjunction.

2. Maintaining eye contact. Eye contact also has a great value. When you 
maintain eye contact with audience while communicating with them, it reassures 
that you are honest and sincere. People tend to believe you more when you 
maintain eye contact with them.

3. Speaking slowly. It literally doesn’t mean that you bore the audience with 
your low pitch and drooling speed. You just have to ensure that your speed is 
balanced and people can hear and understand each word you are saying clearly.

4. Active listening. This ability to hear and understand what others say helps 
to hear danger signals when the situation is still at a verbal stage, which allows you 
to take operating measures before the situation goes out of control [5].

5. Verbal self-defense. The main component of police tactics includes a set 
of actions and measures aimed at resolving conflict situations through 
communication.

Conclusion.Communication is one of the most important means of 
achieving goals. The more effectively we communicate, the more successfully we 
can achieve  our professional goals [3, p. 11].

In the process of reforming of law enforcement agencies we could see the 
rise of the value of patrol police officer professional competence, namely the 
culture of their professional communication. Cultural mutual relationship of patrol 
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police officer includes politeness, correctness, accuracy and tact. Patrol officer 
speech culture serves as an indicator of his training, compliance or noncompliance 
with the position, and, in general, the ability to deal with people.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ «ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ»

Взаємозв’язок між безпекою та людським розвитком, в сучасних 
умовах, відіграє все більшу роль, адже безпека означає свободу від бідності, 
голоду, втрат,  маргіналізації, тощо. Ці аргументи відповідають концепції 
людської безпеки, розробленої ООН. Однак сам термін «людська безпека» на 
початку 2000-х років рідко вживався в європейських дискусіях. Лише у 
вересні 2004 р. група експертів під керівництвом М. Калдор представила 
Верховному комісару ЄС зі спільної зовнішньої та безпекової політики Х. 
Солана доповідь «Доктрина людської безпеки для Європи». Доклад 
запропонував концепт «людської безпеки», як стратегічний нарратив, 
безпекову стратегію для Європи. За його визначенням, людська безпека – це 
«свобода індивідуумів від основних небезпек, пов’язаних з тяжкими 
порушеннями прав людини» [8, с. 4]. 

У доповіді  зазначалося, що основними постулатами безпекової 
доктрини ЄС повинні виступати наступні елементи: верховенство прав 
людини, сильна політична влада, мультилатералізм, залучення громадськості, 
регіональний фокус операцій, реалізація правових інструментів та належне 
використання сили; створення сил реагування з людської безпеки 


