
студентів сучасних досягнень науки, проблемні вузлові питання 
теми на допомогу студентові у плануванні його діяльності, на 
консультування з проблемних питань; 

— впроваджується дистанційне навчання, що є технологією, 
де в освітньому процесі використовуються ліпші традиційні і но-
ваційні засоби та форми навчання і яка базується на комп’ю-
терних та телекомунікаційних технологіях, є рівноцінною з ден-
ною, вечірньою, заочною та екстерном. 

Слід відмітити, що самостійне навчання дає змогу закласти 
базу для вмілого використання необхідної інформації, засвоєння 
сукупних аналітичних методів, що відкривають шляхи до прак-
тичного застосування набутих теоретичних знань. 

А тому організація самостійної роботи студентів є одним з по-
казників якості навчального процесу. 

М. М. Гавриш, канд. філол. наук, доцент, 
зав. кафедри німецької мови 

ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВНІ СТАНДАРТИ ТА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ 
З НИМИ ІНОЗЕМНОМОВНИХ ДИСЦИПЛІН, 

ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ В УКРАЇНСЬКИХ ВУЗАХ 

1. Як важливу політичну мету уже протягом багатьох років 
Рада Європи проголошує багатомовну й плюралістичну в куль-
турному аспекті Європу. Зрозуміло, що у такому контексті пер-
шочергове значення належить стимуляції вивчення іноземних 
мов та розвитку й поширенню ефективних підходів до оволодін-
ня іноземномовною комунікативною спроможністю. Одним з кон-
кретних результатів мовної політики Ради Європи, спрямованої 
на збереження та розвиток різноманітності мов і культур як загаль-
ноєвропейського скарбу, є офіційне видання «Спільні європей- 
ські рамки співвіднесення мов: вивчати, навчати та оцінювати», 
яке являє собою продукт тридцятирічної співпраці експертів-
лінгвістів та педагогів — з понад 40 країн. 

2. Пропонована стаття, поряд з висвітленням деяких головних 
характеристик зазначеного вище документу Ради Європи, виник-
ла, насамперед, в плані постановки проблеми і прагне приверну-
ти увагу фахівців до існування певного європейського стандарту 
щодо різних рівнів володіння іноземними мовами та запросити їх 
до дискусії щодо доцільності співвіднесення (інтеграції) інозем-
номовних дисциплін, які викладаються в українських вузах, при-
міром, в КНЕУ, з цією системою європейських «вимірів». 
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3. «Спільні європейські рамки співвіднесення мов» пропону-
ють виходити з диференційованої триступеневої системи для 
опису комунікативної активності та рівнів мовної компетентності 
тих, хто вивчає іноземні мови. Кожна ступінь — елементарне (А), 
самостійне (В) та компетентне (С) використання мови — включає 
два рівні: перший (А1, В1, С1) та другий (А2, В2, С2), що, таким 
чином, дозволяє говорити про шестирівневу шкалу іноземномов-
ної комунікативної спроможності. 

4. Видання «Спільні європейські рамки співвіднесення мов», з 
одного боку, містить різносторонній опис шести згаданих вище 
рівнів іноземномовної комунікативної компетентності. Йдеться, 
зокрема, про глобальну та деталізовану характеристику навичок і 
вмінь на кожному рівні, про критерії самооцінки знань за такими 
аспектами як сприйняття мови на слух, читання, участь у розмо-
вах та дискусіях, монологічні висловлювання, письмо; окремо 
розглядаються можливості визначення іноземномовної спромож-
ності в актах усної комунікації тощо. З іншого ж боку, ця публі-
кація наповнена і багатьма матеріалами, які мають характер ме-
тодичних рекомендацій. 

5. Підсумовуючи, можна зазначити, що цей документ має бути 
важливим інструментом у роботі усіх тих, хто професійно пра-
цює в системі навчання іноземним мовам. Його задумано як базу 
для порівняння найрізноманітніших курсів, іспитів, сертифікатів 
з іноземних мов, які існують в Європі. По-друге ж — і це не 
менш важливо — він надає суттєву підтримку при розробці на-
вчальних планів, навчальних програм та екзаменаційних матеріа-
лів з тієї чи іншої іноземної мови. 

6. Якою ж має бути — за стандартами Ради Європи — інозем-
номовна комунікативна спроможність випускників українських 
нелінгвістичних вузів? Формулювання кінцевої мети неоднако-
вих за інтенсивністю викладання іноземномовних дисциплін 
(дво-, три- або й чотирьохрічних програм) пересікаються в бага-
тьох аспектах (тобто характеризуються помітною аналогією) і 
вимагають, як правило, фактично «компетентного» рівня оволо-
діння іноземною мовою. Такий підхід уявляється певною мірою 
спрощеним (або й нереалістичним) як з точки зору різнотривалості 
вивчення іноземної мови за різними програмами, так і в плані ще 
досить низької базової шкільної підготовки. Доречною уявляється 
більш чітка диференціація, проголошення спрямованості на дося-
гнення конкретного — з шести зазначених вище — «стандар-
тизованого» рівня іноземномовної комунікативної активності та 
розробка на цій основі відповідних навчальних програм. 
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