
 
 
 

Додаток 2 
 

Рівні володіння іноземною мовою відповідно до  
 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

 

Назва рівня 
Умовне 

позначення 
рівня 

Дескриптор рівня 

Початковий 
користувач: 

 
Базовий 

А1 Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також         
будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних       
потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може       
запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого         
життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому          
рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий         
прийти на допомогу. 

Початковий 
користувач: 

 
Виживання  

А2 Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази,        
необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого       
побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії,       
роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де         
потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні          
теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого        
оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою         
безпосередніх потреб. 

Самодостатній 
користувач 

 
Функціональний 
робочий 

В1 Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на        
теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля            
тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у         
країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на          
знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід,         
події, сподівання, мрії тощо. 

Самодостатній 
користувач 

 
Достатній 
професійний 

В2 Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на           
абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно           
спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на         
широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми,         
наводячи різноманітні аргументи за і проти. 

Досвідчений 
користувач 
(вільне 
володіння)  

С1 Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних        
текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись       
швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком         
засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою        



 
Повний 
професійний 

у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно,         
детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме       
володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними      
програмами висловлювання. 
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