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У статті проаналізовано дескриптори комунікативної компетентності НРК окремих європейських 
країн для різних рівнів вищої освіти. Здійснено порівняння дескрипторів комунікативної компетентно
сті НРК України з НРК Шотландії, Німеччини та Болгарії. Висвітлено спільні і відмінні риси в дескрип
торах комунікативної компетентності НРК різних країн Європи.
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В статье проанализированы дескрипторы коммуникативной компетентности НРК отдельных ев
ропейских стран для различных уровней высшего образования. Проведено сравнение дескрипторов 
коммуникативной компетентности НРК Украины и НРК Шотландии, Германии и Болгарии. Выявлены 
общие и отличительные черты в дескрипторах коммуникативной компетентности НРК разных стран 
Европы.
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Постановка проблеми. Сучасні сус
пільно-економічні зміни в Україні, орієнта
ція України на її входження до науково-ос
вітнього та економічного простору Європи 
дають можливість здобувачам вищої освіти 
всіх рівнів та випускникам закладів вищої 
освіти України продовжити освіту або здо
бути працевлаштування в Європейських 
країнах.

Для кращого розуміння того, що претен
дент на освіту або роботу має знати, вмі
ти робити та розуміти, для сприяння нав
чання протягом життя і мобільності ринку 
праці вгбагатьох Європейських країнах 
було розроблено Європейську рамку квалі
фікацій (European Qualifications Framework, 
EQF), а також національні рамки кваліфіка
цій (НРК) країн Європи.

НРК країн Європи та світу є достатньо 
різноманітними за структурою, кількістю 
рівнів, швидкістю впровадження в життя 
тощо. Особливий науковий та практичний 
інтерес представляють дескриптори кому
нікативної компетентності як однієї з необ
хідних компетентностей фахівця, а також їх

порівняння і співставлення в межах різних 
рівнів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Аналіз наукової літератури з теми 
дослідження засвідчив, що в Україні різні 
аспекти проблеми створення НРК дослід
жують В. Луговий, Т. Морозова, Ю. Рашке- 
вич, С. Сисоєва, О. Слюсаренко, Ж. Тала
нова, Ю. Холін. Проте науковцями не було 
проведено порівняння і зіставлення де
скрипторів комунікативної компетентності 
НрК України в області вищої освіти з На
ціональними рамками європейських країн.

Постановка завдання. Відповідно, 
мета статті -  порівняти дескриптори ко
мунікативної компетентності НРК України 
з НРК європейських країн із перспективою 
подальшого застосування результатів по
рівняльного аналізу у виробленні стратегії 
формування комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослі
дження. Впровадження НРК європейських 
країн розпочалося з проекту н Рк  Шотлан
дії у 2001 році. Європейська рамка ква-
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ліфікацій (ЄРК) для навчання впродовж 
життя (European Qualifications Framework 
for Lifelong Learning, EQF-LLL) була ініційо
вана Європейською комісією та створена 
у 2006 р. Темпи розробки та впровадження 
НРК, як і структури НРК були неоднорідни
ми. У 2013 році процес впровадження НРК 
закінчили 48 країн світу.

НРК європейських країн також відрізня
ються кількістю рівнів у рамках. Так, у біль
шості країн розроблено 8-рівневі рамки, 
також створено рамки з 5 (Франція), 7 (Іс
ландія), 9 (Болгарія), 10 (Ірландія, Слове
нія) та 12 (Шотландія) рівнями [2].

Як було вказано вище, структури НРК та
кож є неоднорідними, відповідно, різнять
ся і дескриптори. Дескриптори НРК євро
пейських країн переважно представляють 
результати навчання (learning outcomes), 
які описують, що людина має знати, вмі
ти робити та розуміти на кожному окремо
му рівні. Дескриптори національних рамок 
кваліфікацій є концентрованим відобра
женням національних пріоритетів і потреб 
кожної окремої країни щодо результатів 
навчання [2].

Предметом нашого наукового інтересу 
стали дескриптори комунікативної компе
тентності. Аналіз нормативних актів країн 
Європи та сучасних наукових джерел щодо 
місця комунікативної компетентності серед 
інших ключових компетентностей показав, 
що комунікативна компетентність є одні
єю з життєво та професійно необхідних. 
Так, ЄРК включає вісім ключових компе
тентностей: 1) комунікація рідною мовою;
2) комунікація іноземною мовою; 3) мате
матична компетентність та базові компе
тентності в науці та технологіях; 4) інфор
маційна компетентність; 5) уміння вчитися; 
6) соціальні та громадянські компетентно
сті; 8) почуття ініціативи та підприємництва; 
9) культурна обізнаність і вираження.

У документі підкреслено, що всі компе
тентності є рівнозначними, оскільки кожна 
з них робить внесок в успішне життя в су
спільстві знань; компетентності можуть ча
стково збігатися та з ’єднуватися; багато 
тем можуть використовуватися в рамці, 
оскільки вони відіграють значну роль у клю
чових компетентностях: критичне мислен
ня, креативність, ініціатива, вирішення про
блем, оцінювання ризиків, прийняття рішень 
і конструктивне управління емоціями [6].

Нами було проаналізовано НРК Шотлан
дії, Німеччини та Болгарії та порівняно де
скриптори комунікативної компетентності 
в області вищої освіти з НРК України.

НРК Шотландії (SCQF) вважається рам
кою, яка була вперше розроблена в Євро
пі, впроваджувалась найдовше, та є одні

єю з найбільш успішних у світі. Д. Раффе 
характеризує її як «національну мову» для 
опису навчання в Шотландії [5]. Рамку було 
офіційно започатковано у 2001 році. Вона 
містить 12 рівнів, дескриптори яких опи
сують п’ять аспектів у вигляді очікуваних 
результатів навчання (learning outcomes): 
знання та розуміння; практика (прикладні 
знання і розуміння); загальні когнітивні на
вички; комунікація, ІКТ та арифметичні на
вички; автономія, відповідальність та співп
раця з іншими. Рівням вищої освіти в Рамці 
відповідають рівні 9-12.

Дескриптори комунікативної компетент
ності в Національній рамці кваліфікацій 
Шотландії входять до складу дескрипторів 
комунікації, ІКТ та арифметичних навичок. 
Дескриптори сформульовано як результа
ти навчання, в результаті яких студент має 
використовувати ряд комунікативних вмінь, 
складність яких підвищується від рівня до 
рівня.

Національна рамка кваліфікацій Німеч
чини (DQR) [7] містить вісім рівнів, де
скриптори яких описують компетентності, 
які необхідні для отримання кваліфікації. 
Компетентності відображають здатність та 
готовність особистості використовувати 
знання та навички, а також особисті, соці
альні та методологічні компетентності, ін
дивідуальну та соціальну відповідальність.

У рамці розрізнено дві категорії компе
тентності: 1) професійна компетентність, 
яку розділено на знання та навички; 2) осо
биста компетентність, яка складається із 
соціальної компетентності та автономії 
(«чотирикутна структура»).

Дескриптори комунікативної компетент
ності в Національній рамці кваліфікацій 
Німеччини входять до складу соціальної 
компетентності. Комунікація в рамці при 
цьому трактується як обмін інформацією, 
спрямованою на передачу взаєморозумін
ня між людьми, в групах та в організаціях. 
Комунікативна компетентність трактується 
як здатність презентувати ідеї, аргументи, 
рішення тощо, а також вести дебати в про
фесійній сфері.

Національна рамка кваліфікацій Болгарії 
(BQF) [2] охоплює 9 рівнів (всі рівні освіти 
і навчання в контексті навчання впродовж 
усього життя, включаючи дошкільну освіту, 
шкільну освіту, загальну освіту, професійну 
освіту та вищу освіту). Рамка містить під
готовчий (нульовий) рівень, який характе
ризує дошкільну освіту. Рівні 1-8 відповіда
ють восьми рівням eQf . Три верхніх рівня 
Національної рамки кваліфікацій Болгарії 
від 6 до 8 відповідають трьом циклам Бо
лонського процесу (ступінь бакалавра, ма
гістра та доктора філософії).
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Таблиця 1
Дескриптори комунікативної компетентності в області вищої освіти в Національній рамці кваліфікацій України

та національних рамках кваліфікацій європейських країн
Рівень

ЕОР
Шотландія (в складі комунікації, ІКТ  

та арифметичних навичок)
Німеччина (в складі соці

альної компетентності)
Болгарія (в складі персо
нальних та професійних 

компетентностей)
Україна

6

9

Використовувати ряд повсякден
них вмінь і деяких розвинених і 
спеціалізованих вмінь: проведен
ня формальних і неформальних 
презентацій на стандартні теми /  
основні теми дисципліни для різної 
аудиторії

6

Презентувати експертам 
аргументи і рішення до 
складних професійних 
проблем і працювати 
спільно з такими екс
пертами для подальшо
го розвитку.

6

Зрозуміло презентує 
власні погляди на окремі 
та глобальні проблемні пи
тання, судить та приймає 
аргументи співрозмовників. 
Може ефективно спілкува
тись деякими з найпоши
реніших європейських мов

6

Донесення до фахівців 
і нефахівців інформації, 
ідей, проблем, рішень 
та власного досвіду 
в галузі професійної 
діяльності; здатність 
ефективно формувати 
комунікаційну стратегію10

Використовувати широкий спектр 
повсякденних вмінь і деяких роз
винених і спеціалізованих вмінь: 
здійснення офіційних презентацій 
про спеціалізовані теми для інфор
мованої аудиторії; 
спілкування з колегами одного 
професійного рівня, старших колег 
і фахівців

7 11

Використовувати діапазон передо
вих і спеціалізованих вмінь відпо
відно до предмету /  дисципліни: 
спілкування з широкою аудиторією 
з різним рівнем знань з викорис
танням відповідних методів /  дос
віду; спілкування з колегами, більш 
старшими колегами і фахівцями

7

Презентувати резуль
тати роботи груп або 
організацій.
Вести специфічні де
бати у підрозділі та між 
підрозділами.

7

Може виражати власний 
погляд простим та ясним 
шляхом, формулює про
блеми та пропонує можливі 
рішення перед експертною 
та не експертною аудито
рією, використовуючи ряд 
технологій та підходів.
Може ефективно спілкува
тись деякими з найпоши
реніших європейських мов

7

Зрозуміле і недвоз
начне донесення влас
них висновків, а також 
знань та пояснень, що 
їх обґрунтовують, до 
фахівців і нефахівців, 
зокрема до осіб, які на
вчаються; використання 
іноземних мов у профе
сійній діяльності

8 12

Використовувати значний діапазон 
передових і спеціалізованих вмінь 
у відповідних випадках у предметі /  
дисципліні:
спілкування на відповідному рівні 
з широкою аудиторією і адаптація 
спілкування до контексту і мети; 
спілкування з опублікованої акаде
мічної роботи та /  або критичний 
діалог та розгляд з колегами та 
експертами в інших спеціальностях

8

Вести дебати між спе
ціалістами та робити 
інноваційні внески до 
професійних дебатів 
спеціалістів, включаючи 
міжнародні контексти.

8
Може ефективно спілкува
тись деякими з найпоши
реніших європейських мов

8

Лідерство, вільне ком
петентне спілкування в 
діалоговому режимі з 
широким колом фахів
ців, зокрема найвищої 
кваліфікації, та громад
ськістю в певній галузі 
наукової та/або профе
сійної діяльності

^4
ОО

Збірник наукових праць
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Очікувані результати навчання НРК -  це 
загальні знання (теоретичні та практичні), 
пізнавальні навички (з використанням ло
гічного, інтуїтивного і творчого мислення) 
і практичні навички (з використанням руч
ної спритності і методів, матеріалів, інстру
ментів та обладнання) та компетентності 
(особисті і професійні). Студенти повинні 
набути навички після завершення освітньо
го процесу на відповідному рівні рамки ква
ліфікацій. Результати навчання на певному 
рівні також є попередньою умовою для по
дальшої освіти або навчання, спрямованих 
на отримання професійної кваліфікації.

Компетентності в Національній рамці 
кваліфікацій Болгарії описуються з точки 
зору відповідальності та автономії і вста
новлюються в чотирьох основних групах: 
відповідальність і автономія; навчальна 
компетентність; комунікативні та соціальні 
компетентності; професійні компетентно
сті. Комунікативна компетентність входить 
до складу персональних та професійних 
компетентностей та включає здатність пре
зентувати погляди та ефективно спілкува
тись іноземними мовами [3].

НРК України представляє собою 10-рів- 
неву рамку для визнання навчання про
тягом життя від рівня дошкільної освіти 
до ступеня доктора наук [1]. Дескриптори 
рівнів НРК України включають узагальнений 
опис рівня (інтегральну компетентність), 
а також систему базових компетентностей 
(знання, вміння, комунікацію, автономність 
та відповідальність), відображаючи про
грес навчальних досягнень від найнижчого 
до найвищого рівня:

1) інтегральна компетентність (здатність 
виконувати завдання, розв’язувати задачі і 
проблеми);

2) знання (глибина, характер, діапазон);
3) вміння (виконання завдань різно

го типу, вирішення проблем, оцінюван
ня діяльності, здійснення аналізу, синтезу 
тощо);

4) комунікація (взаємодія з людьми, ро
бота в команді, донесення інформації);

5) автономність та відповідальність (сту
пінь контролю під час виконання завдань, 
самостійність, відповідальність за власну 
роботу та роботу інших).

Представлена структура НРК України 
свідчить, що її відмінною особливістю є 
наявність дескрипторів для комунікативної 
компетентності з підвищенням складнос
ті від рівня до рівня -  від донесення ідей і 
проблем та здатності формувати ефектив
ну комунікаційну стратегію на рівні 6 до лі
дерства, вільного компетентного спілкуван
ня в діалоговому режимі з широким колом 
фахівців, зокрема найвищої кваліфікації,

та громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності на рівні 9.

Треба відзначити, що наявність рівня 9 
неодноразово підпадала під критику єв
ропейських країн як застаріле та ідеоло
гічне явище, яке відсутнє в інших країнах 
світу [4].

У таб. 1 представлено дескриптори 
комунікативної компетентності в облас
ті вищої освіти в Національній рамці ква
ліфікацій України та національних рамках 
кваліфікацій європейських країн.

Таким чином, можна побачити, що де
скриптори комунікативної компетентності 
включені до НРК України та ЄРК як само
стійні. У НРК Шотландії вони є складовою 
комунікації, ІКТ та арифметичних нави
чок, у НРК Німеччини -  соціальної компе
тентності, в НРК Болгарії -  персональних 
та професійних компетентностей. Для кож
ного рівня відображені очікувані результа
ти навчання, складність яких підвищується 
від рівня до рівня.

Порівняльний аналіз дескрипторів кому
нікативної компетентності ЄРК, н Рк  Украї
ни, Шотландії, Німеччини та Болгарії в об
ласті вищої освіти показує, що НРК України 
в аспекті комунікативної компетентності 
відповідає стандартам ЄРК та має бага
то спільного з НРК Шотландії, Німеччини 
та Болгарії. Таб. 1 дозволяє простежити, 
що дескриптори комунікативної компетент
ності в ЄРК та НРК України, Шотландії, Ні
меччини та Болгарії є подібними, спосте
рігається підвищення вимог до комунікації 
від рівня до рівня.

Таким чином, дескриптори комунікатив
ної компетентності входять у рамки всіх 
країн, що було проаналізовано. Але де
скриптори комунікативної компетентності 
н Рк  України не відображають міжнародний 
контекст, включаючи комунікацію європей
ськими мовами, як це прописано в НРК Ні
меччини та Болгарії. Включення очікуваних 
результатів навчання щодо володіння єв
ропейськими мовами в НРК України було 
б доцільним, оскільки НРК усіх країн Євро
пи та світу створювались для забезпечен
ня прозорості та сприяння національному і 
міжнародному визнанню кваліфікацій.

Висновки з проведеного досліджен
ня. Наше дослідження дозволяє застосо
вувати результати порівняльного аналізу 
дескрипторів комунікативної компетент
ності ЄРК, НРК України, Шотландії, Німеч
чини та Болгарії в області вищої освіти у 
виробленні стратегії формування комуніка
тивної компетентності майбутніх фахівців 
різних спеціальностей. Аналіз дескрипторів 
знань комунікативної компетентності по
казав їх подібність із підвищенням вимог
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до результатів навчання від рівня до рівня. 
Подібний прогрес спостерігається, не див
лячись на їх різну приналежність до тієї чи 
іншої компетентності.

До перспективних напрямів досліджень 
у даній сфері вважаємо за доцільне відне
сти такі проблеми: подальший порівняль
ний аналіз НРК України з НРК європейських 
країн із метою вдосконалення дескрипто
рів рівнів вищої освіти; співвіднесення НРК 
України з ЄРК та можливим переглядом 
кількості рівнів, які не відповідають рівням 
європейських країн, з метою забезпечення 
кращого розуміння кваліфікацій європей
ських країн та сприяння визнанню дипло
мів українських закладів вищої освіти в Єв
ропі та світі.
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