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ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З 

МОВНОЇ ОСВІТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ 

РАДИ ЄВРОПИ 
 

У дослідженні проводиться аналіз використання Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти для навчання, викладання та 

оцінювання іноземних мов у державах-членах Ради Європи. Обґрунтовано актуальність планування та розробки нових навчальних 

планів та програм. Акцентується увага на необхідності використання описових категорій, дескрипторів та масштабів, 

запропонованих в Рекомендаціях, для визначення рівнів володіння іноземними мовами. Авторами відмічено важливість 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти у розвитку педагогічної освіти. У дослідженні розглядаються результати 

анкетування щодо імплементації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти в іншомовну освіту на національному рівні 

європейських країн у рамках дослідницького проекту, проведеного в 2008 році. 
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Актуальність дослідження і постановка 

проблеми. У XXI столітті спостерігаємо значний 

інтерес до процесу використання Загальноєвропей-

ських Рекомендацій з мовної освіти в іншомовну 

освіту провідних країн світу у руслі сучасних тен-

денцій, спричинених стрімкою глобалізацією та 

інтернаціоналізацією суспільства, що зумовило на-

гальне реформування освітньої системи. Офіційна 

версія Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання (далі ЗЄР) 

була опублікована Відділом мовної політики Ради 

Європи в 2001 році після тривалого дослідження (з 

1993 до 1999 року). ЗЄР описують використання мо-

ви і навчання як компетентнісне використання мови, 

що дає уявлення про діапазон різних навчальних 

компетенцій. Розглянемо запропоновані в Рекомен-

даціях рівні володіння мовою. Їх можна інтерпре-

тувати відповідно до класичного поділу на базовий, 

проміжний, або середній, і просунутий рівні. Рівень 

А, або елементарний користувач, що поділяється на 

А1 – інтродуктивний рівень, або «введення», А2 – 

середній рівень, або рівень «виживання». Другий 

рівень – В незалежний користувач поділяється на В1 

– рубіжний рівень та В2 – просунутий рівень. Рівень 

С називається рівнем досвідченого користувача і 

поділяється на С1 – автономний рівень і С2 – компе-

тентний рівень [1, с.49]. Вивчення європейського до-

свіду імплементування Загальноєвропейських Реко-

мендацій з мовної освіти у шкільну іншомовну освіту 

може бути корисним і для України на її шляху до 

євроінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ком-

паративних дослідженнях О. Кузнецової, Л. Мовчан, 

О. Локшиної, О. Першукової, М. Тадеєвої та ін. вис-

вітлено значний вплив інновацій, які відбуваються в 

іншомовній освіті. Проблеми теорії і практики пере-

будови викладання іноземних мов у школах аналізу-

ються у працях таких українських вчених, як: С. Ні-

колаєва, О. Бігич, В. Плахотник, В. Редько, Р. Марти-

нова. Цінними також є результати досліджень іншо-

мовної освіти у працях європейських лінгводидактів 

(Келлі М., Лойова Г, Хадсон Б. та ін.). Досліджено 

вплив Рекомендацій Ради Європи на вивчення ІМ у 

країнах-членах Ради Європи (Березова Дж, Коморов-

ська Х, Мартинюк В., Нойджонс Дж., Рейд Е. та ін.). 

Аналіз європейського досвіду імплементування 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти 

з метою запровадження у шкільну іншомовну освіту 

України ще не повністю досліджено.  

Метою статті є аналіз використання Загально-

європейських Рекомендацій з мовної освіти для 

навчання, викладання та оцінювання іноземних мов 

у країнах-членах Ради Європи для впровадження 

позитивного досвіду в освітню систему України. 

Виклад основного матеріалу. Загальноєвро-

пейські Рекомендації з мовної освіти як документ 

постійно використовуються у багатьох контекстах. 

Попередній аналіз, проведений у травні 2005 року, 

дав загальний огляд використання ЗЄР на інституцій-

ному рівні. Метою цього дослідження, проведеного 

в період із травня по вересень 2006 року, було зби-

рання інформації про використання ЗЄР на націона-

льному рівні у якомога найбільшій кількості із 46 

країн-членів Ради Європи. Кожній країні необхідно 

було заповнити анкету, в якій були передбачені ко-

ментарі у формі розгорнутої відповіді. Результати 

опитування були основою для створення документа 

під час політичного форуму з мовної освіти для обго-

ворення ЗЄР та розробки мовної політики: виклики 

та досягнення в іншомовній освіті, організованого 

Відділом мовної політики, дирекцією школи, закла-

дами позашкільної та вищої освіти Ради Європи. 

Державам-членам Ради Європи була надіслана 

анкета з такими питаннями: Чи перекладені ЗЄР на 
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офіційну мову вашої країни? Якщо ні, чи планують 

це зробити? Чи існують конкретні посилання на ЗЄР 

у будь-яких офіційних документах Ради Європи: мі-

ністерські укази, національні навчальні програми та 

плани, вказівки на іспити, виданих у вашій країні?). 

Пропонувалося оцінити рівень значимості ЗЄР у 

країні для наступних цілей та контекстів: планування 

та розробка навчальних програм / навчальних планів 

у будь-якому освітньому секторі (початкових та се-

редніх школах, вищих навчальних закладах, профе-

сійній освіті та освіті для дорослих); планування та 

розвиток педагогічної освіти / навчання; планування 

та розробка тестування / оцінювання / сертифікації в 

будь-якому освітньому секторі; за необхідності 

потрібно вказати будь-які інші контексти [5, с.2].  

Для кожної з вищезазаначених сфер 

використання респондентам було запропоновано 

надати більш конкретну інформацію про: 

- приклади використання (посилання на ЗЄР: 

орієнтований діяльнісний підхід, зосередження на 

тому, хто вивчає мову як користувач мови, компе-

тентності, часткові компетенції, диверсифікація мов, 

посилання на рівні ЗЄР, використання описових 

категорій, дескриптори, шкали і т. д.); 

- проблеми, з якими стикаються, та рішення, якщо 

такі є; 

- майбутні плани із посиланням на використання 

ЗЄР для цієї мети; 

- потреби у подальших розробках / форм 

співпраці / інструментів, якщо такі є. 

Респондентам було запропоновано коротко 

описати вплив ЗЄР на мовну освіту у країні та 

оцінити, наскільки корисним виявились такі 

документи, пов'язані з ЗЄР, у їхніх країнах: 

- Загальноєвропейські Рекомендації з мовної осві-

ти: викладання, навчання, оцінка – посібник  для 

користувачів; 

- Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти: викладання, навчання, оцінка – приклади; 

- Посібник (попередня пілотна версія) для вивчен-

ня мовних іспитів до Загальноєвропейських Реко-

мендацій з мовної освіти: викладання, навчання, 

оцінка. 

- Рекомендації з розробки політики мовної освіти 

в Європі – від мовної різноманітності до 

багатомовної освіти; 

- Європейське мовне портфоліо – посібник для 

розробників ЄМП; 

- Європейське мовне портфоліо – посібник для 

вчителів та викладачів. Було запропоновано вказати 

на інші документи Ради Європи [5, с.3].  

В анкетуванні взяли участь респонденти з 30 

держав-членів Ради Європи (Албанія, Вірменія, 

Австрія, Бельгія - фламандська громада, Хорватія, 

Кіпр, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, 

Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 

Ліхтенштейн, Литва, Молдова, Нідерланди, 

Норвегія, Польща, Румунія, Російська Федерація, 

Сербія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія). 

Результати були отримані до 09.10.2006 року [5, с.4]. 

Варто наголосити, що ЗЄР перекладені на 37 мов 

по всьому світу. Опитані респонденти з п'яти країн 

зазначили, що ЗЄР ще не перекладені на рідну мову, 

тоді як у трьох з них переклад відбувався або в про-

цесі виконання, або запланований найближчим ча-

сом. Опитування показало, що ЗЄР часто згадуються 

в різних офіційних документах на державному та 

регіональному рівнях, таких як: Національна нав-

чальна програма для іноземних мов на початковому 

та середньому рівнях; Мовні навчальні програми для 

вищої освіти; Програми двомовної освіти та освіти 

мовами меншин; Настанови та вимоги до іспитів / 

оцінювання та сертифікації; Навчальні програми для 

вчителів мов; Програми підвищення кваліфікації 

вчителів; Рекомендації щодо використання Європей-

ського мовного портфоліо; Настанови щодо розроб-

ки мовних підручників; Мовні вимоги для мігрантів, 

які звертаються за дозволом на проживання; Мовні 

вимоги до державних службовців; Стратегічні 

документи та плани дій щодо мовної освіти. 

Найбільш корисними ЗЄР виявилися для плану-

вання та розробки навчальних планів / програм. 

Респонденти з 26 держав виявили їх дуже корисни-

ми, або досить корисними, для реалізації вищевказа-

ної мети (90%). Подібна оцінка була надана корис-

ності ЗЄР для планування та розробки тестування / 

оцінювання / сертифікації. Респонденти з 26 держав 

розглядають даний документ як дуже корисний, або 

корисний (87%). Респонденти з 21 держави оцінили 

ЗЄР як дуже корисні, або досить корисні для плану-

вання та розвитку педагогічної освіти (78%). Під час 

оцінки корисності шести документів Ради Європи, 

пов'язаних з ЗЄР, більшість респондентів віддавали 

перевагу двом напрямкам, які супроводжують Євро-

пейське мовне портфоліо (ЄМП). Посібник для роз-

робників ЄМП було визнано дуже корисним, або до-

сить корисним, майже для 93% опитаних. За ним слі-

дує Посібник для вчителів та викладачів щодо корис-

тування ЄМП (близько 82%). 74% респондентів 

оцінили Довідник ЗЄР для користувачів як дуже 

корисний, або досить корисний документ. Лише 41% 

респондентів вважали приклади досліджень ЗЄР 

менш відомими для  користувачів ЗЄР [5, с.5] . 

Отримані відповіді вказують, що ЗЄР вплинули 

на розробку та планування ряду навчальних програм 

для початкових та середніх шкіл та вищих навчаль-

них закладів. Вплив не є однаковим у всіх країнах і 

відрізнявся від часткового до глобального. Країни 

вказували на те, що більшість використовували еле-

менти Рекомендацій, таких як особистісно-орієнто-

ваний та діяльнісний підходи до навчання, сценарії 

диверсифікації мов, концепцію безперервного нав-

чання, а також заохочення багатомовності та плюри-
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культурності. Деякі країни виступали за використан-

ня описових категорій, дескрипторів та масштабів, а 

запровадження портфоліо як стратегію самооцінки. 

Проблеми, пов'язані з використанням загальних 

контрольних рівнів, таких як необхідність визначен-

ня додаткових підрівнів, а також повторюваність і 

відсутність деталей деяких дескрипторів, були визна-

чені як найбільш гострі проблеми більшістю країн. 

Деякі згадували про невпевнене ставлення до ЗЄР 

щодо використання їх у своїй роботі, небажання при-

йняти концепцію часткової компетенції, а також від-

сутність дескрипторів для посередництва та навичок 

перекладу як можливих перешкод. Ухвалені рішення 

носили переважно творчий характер. Країни створи-

ли анкети для визначення потреб вчителя та студен-

тів та навіть баз даних з типовими завданнями для 

дескрипторів ЗЄР та пов'язаних навчальних програм 

із ЗЄР шляхом проведення іспитів. Інші організували 

освітні семінари для покращення компетентності 

викладачів та обміну найкращою практикою, а також 

підвищення рівня проінформованості батьків. У кіль-

кох країнах оновлюються довідкові матеріали, стан-

дарти та іспити, і передбачається, що вони будуть 

засновані на ЗЄР найближчим часом. Деякі країни 

також планують проводити роботу, пов'язану з емпі-

ричною перевіркою зв'язків між національними нав-

чальними програмами та ЗЄР. Інші планують підтри-

мати розробку більш детальних дескрипторів мови 

та програм підготовки вчителів. 

Спектр використання ЗЄР у педагогічній освіті 

досить широкий. У деяких країнах ЗЄР використо-

вуються для підготовки вчителів та підвищення ква-

ліфікації, а в інших лише для підготовки викладачів 

на основі ЗЄР. Проте загальне враження, отримане 

від відповідей, полягало в такому: ЗЄР в основному 

були корисними з точки зору рівнів, масштабів і дес-

крипторів, а також для визначення мовної майстер-

ності викладачів. Було запропоновано більш сприят-

ливе співробітництво на міжнародному рівні, що 

призвело до більш "стандартизованих" сумісних ре-

зультатів для проведення курсів підвищення кваліфі-

кації вчителів [4, с.60]. 

Слід наголосити, що респонденти вказали на 

складність документа, що ускладнює доступ до його 

описової схеми та методологічного підходу. Теоре-

тична концепція ЗЄР також була відмічена як досить 

складна. Деякі країни запропонували долучити до 

вирішення даної проблеми видавців як зацікавленої 

сторони у посиленні освіти на основі ЗЄР, підготовки 

вчителів та демонстрації передового досвіду. Біль-

шість країн планують продовжувати заохочувати 

ширше використання ЗЄР та Посібника з розробки 

політики мовної освіти. Деякі планують організувати 

більш компетентну підготовку вчителів, а також про-

водити загальну пропаганду ЗЄР для підвищення 

кваліфікації вчителів та розробки навчальних 

програм. 

Більшість країн вже намагалися упродовж певно-

го часу впроваджувати ЗЄР при розробці тестів та іс-

питів як для початкової, так і для середньої школи 

або для навчання дорослих. Ідея, що володіння іно-

земними мовами досягається через визнання квалі-

фікацій, а також досягнення цілей у спілкуванні та 

навчанні, знаходить широку підтримку. Деякі іспити 

та / або тести вже пов'язані з рівнями ЗЄР або кориго-

вані на них. Інші країни можна поділити на такі, які 

планують використовувати найближчим часом ЗЄР 

для цієї мети, і такі, які цього не збираються робити, 

але останніх є дуже невелика кільккість. Більшість 

країн підкреслювали корисність рівнів, дескрипто-

рів, знань та масштабів [3, с. 181]. 

Окрім нестачі точності деяких дескрипторів та 

рівнів, країни визначили складність пов'язати тести із 

ЗЄР ще з однією актуальною проблемою. Було згада-

но про консервативний менталітет вчителів, а також 

необхідність залучення батьків до питань, які 

необхідно враховувати в процесі реалізації ЗЄР. Було 

вирішено організувати семінари про використання 

ЗЄР, аналіз чинних іспитів змішаними колективами 

вчителів та експертів, а також забезпечити виклада-

чів більш повною підготовкою у реалізації ЗЄР. Було 

заплановано на майбутнє працювати над об'єднан-

ням іспитів та національних навчальних програм із 

ЗЄР або емпіричною перевіркою зв'язків. Інші запла-

новані заходи включали подальше розповсюдження 

ЄМП у школах, роботу з розробки більш ілюстратив-

них дескрипторів або створення зразкових тестів, що 

ілюструють різні компетенції. 

Варто зазначити, що більшість країн визначили 

користь ЗЄР як основи Європейського портфоліо 

мов, що служить інструментом багатомовної освіти, 

а також для написання навчальних посібників та 

матеріалів. Було запропоновано підвищити рівень 

проінформованості про ЗЄР, розробити глосарій та 

перекласти ЗЄР на рідні мови [3, с. 180]. 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти 

суттєво впливають на мовну освіту. Вони використо-

вуються – часто як ексклюзивний нейтральний до-

відник – у всіх галузях освіти. Даний документ вис-

тупає як еталонний інструмент для координації цілей 

освіти на всіх рівнях. Респонденти вказують на те, що 

Рекомендації добре відомі відповідним установам і 

досить добре прийняті більшістю викладачів. У дея-

ких країнах ЗЄР допомагають розробляти як страте-

гічні документи з мовної політики, так і практичні 

навчальні матеріали. В інших ЗЄР виступають най-

надійнішим посиланням на планування навчальних 

програм. Деякі респонденти підкреслюють, що ЗЄР 

зробили комунікативний підхід до навчання мови 

більш орієнтованим на дії. 

З іншого боку, деякі респонденти вважають вплив 

ЗЄР незначним. Вони вказують, що ЗЄР ще не 

відіграють важливу роль для професії викладача на 

рівні шкіл, хоча вони в цілому сприяли більшій 
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прозорості та узгодженості. Ці респонденти вважа-

ють, що повний потенціал ЗЄР до цього часу не був 

реалізований частково через те, що вони не дуже 

зручні для читання і вимагають більше зусиль для 

опрацювання користувачами, а також наголошують 

на необхідності введення коментарів з теоретичної 

концепції, прикладів і хороших ілюстрацій, наборів 

завдань для використання в конкретних контекстах 

та створення двомовної термінології глосарію для 

кожної країни. Вказано на необхідність ознайом-

лення більшої кількості вчителів із документом, 

організовуючи національні та міжнародні заходи по 

обміну досвідом та ін. 

Деякі країни вказали на потреби, пов'язані із вико-

ристанням документів, таких як: необхідність корот-

кого доступного підсумку ЗЄР та основних принци-

пів його підходу; необхідність калібрування націона-

льних навчальних програм відповідно до ЗЄР; необ-

хідність розробки тестів, каліброваних за рівнями 

ЗЄР для різних вікових груп; необхідність форуму 

для обміну досвідом, що стосується використання 

ЗЄР. Хоч потенціал ЗЄР досить широко визнається і 

цінується, але відчуваються нагальна потреба у роз-

робці зручних комплектів матеріалів для викорис-

тання ЗЄР різними групами зацікавлених сторін: по-

літиків, розробників навчальних програм, авторів 

підручників, видавців, вчителів, батьків учнів, робо-

тодавців, а також потреба у національному та міжна-

родному співробітництві у тлумаченні та викорис-

танні ЗЄР. Результати опитування країн-членів Ради 

Європи також свідчать про необхідність у створенні 

навчальних матеріалів у всіх областях, де використо-

вується ЗЄР: розробка навчальних програм, підго-

товки вчителів, розробки підручників, оцінювання. 

Такі матеріали можуть містити, наприклад, Посібник 

з розробки навчальної програми на основі ЗЄР або 

Навчального комплекту для розробки тестів на осно-

ві ЗЄР, а також створення комплектів тестових зав-

дань для формування обов’язкових мовних навичок 

на конкретних рівнях. Нарешті, було б корисно чітко 

описати деякі рівні ЗЄР та зробити їх більш віковими 

[5, с.8]. 

Висновки. Аналіз використання Загальноєвропе-

йських Рекомендацій з мовної освіти для навчання, 

викладання та оцінювання іноземних мов країнах-

членах Ради Європи дозволяє визначити такі основні 

досягнення у процесі імплементації ЗЄР в іншомовну 

освіту: 

1. Зростання популярності Загальноєвропейсь-

ких Рекомендації з мовної освіти в країнах-членах 

Ради Європи. Документ, як і раніше, є пріоритетним 

на конференціях і більшості проектах, пов'язаних з 

викладанням іноземних мов. 

2. Дотримання компетентнісного підходу у 

викладанні, навчанні та оцінюванні іноземних мов. 

3. Відповідність національних освітніх докумен-

тів країн-членів Ради Європи вимогам ЗЄР, які 

вплинули на планування та розробку нових 

навчальних планів та навчальних програм. 

4. Планування та розробка тестування / оціню-

вання / сертифікації з метою визначення рівнів мов-

ної компетенції випускників початкової та середньої 

школи та випускників вищих навчальних закладів. 

5. Проведення великої кількості семінарів та 

конференцій з метою популяризації ЗЄР. 

6. Заохочення багатомовності та полікультур-

ності, а також концепції безперервного навчання як 

елементів Рекомендацій з мовної освіти. 

7. Використання Європейського Мовного 

Портфоліо як стратегії самооцінювання.  

8. Співвіднесення шкільних випускних іспитів із 

рівнями ЗЄР. 

9. Використання описових категорій, дескрипто-

рів та масштабів, запропонованих у ЗЄР, для 

визначення рівнів володіння ІМ. 

10. Зростання значимості ЗЄР у плануванні та роз-

витку педагогічної освіти, а також підвищенні квалі-

фікації вчителів ІМ у країнах-членах Ради Європи. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Текст] / ред. С. Ю. 

Ніколаєвa. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

2. Тадеєва, М. І. Розвиток сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи [Текст]: монографія 

/ М. І. Тадеєва. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010. – 429 c. 

3. Beresova, J. The Impact of the Common European Framework of Reference on Teaching and Testing in Central and 

Eastern European Context [Text] / J. Beresova // Synergies Europe, 2011. – Vol. 6. – P. 177–190.  

4. Komorowska H. The CEF in pre- and in-service teacher education [Text] / H. Komorovska // Insights from the Common 

European Framework. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – P. 55–64. 

5. Martyniuk W. The use of the CEFR at national level in the Council of Europe Member States [Text] / W. Martyniuk, J. 

Noijons // Executive summary of results of a survey. – Strasbourg, 2007. – P.2-8. 

6. Reid, E. Compatibility of the National Curriculum in Slovakia with the CEFR with respect to Intercultural Education 

[Text] / E. Reid // New Directions in Teaching Foreign Languages, 2012. – P. 138–157.  
 

Годунко Л.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЯЗЫКОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ У ГОСУДАРСВАХ-ЧЛЕНАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

В исследовании проводится анализ использования Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию для обучения, 

преподавания и оценки иностранных языков в государствах-членах Совета Европы. Обоснована актуальность планирования и 

разработки новых учебных планов и программ. Акцентируется внимание на необходимости использования описательных 
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категорий, дескрипторов и масштабов, предложенных в Рекомендациях, для определения уровней владения иностранными 

языками. Авторами отмечено важность Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию в развитии педагогического 

образования. В исследовании рассматриваются результаты анкетирования по имплементации Общеевропейских Рекомендаций 

по языковому образованию в иноязычное образование на национальном уровне европейских стран в рамках исследовательского 

проэкта, проведенного в 2008 году. 

Ключевые слова: Общеевропейские Рекомендации по языковому образованию, иностранные языки, иноязычное образование. 

 

Hodunko L. 

THE USE OF THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERNCE FOR LANGUAGES AT NATIONAL LEVEL IN 

THE COUNCIL OF EUROPE MEMBER STATES  

The article examines the use of the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) in 

the member states of the Council of Europe. The urgency of planning and development of new curricula is substantiated. The emphasis is put 

on the need to use descriptors, levels and scales, proposed in the Recommendations, to determine the levels of knowledge of foreign languages. 

The authors noted the importance of the European Framework of Reference for Languages in the development of pedagogical education. The 

study examines the results of the questionnaire on the implementation of the European Framework of Reference for Languages in foreign 

language education at the national level of European countries as a part of a research project, conducted in 2008. 

Key words: Common European Framework of Reference for Languages, foreign languages, foreign language education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


