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6. ПОШУКИ ОбДАРОВАНОСТІ

на виклики соціальної та економічної сфер щодо за-
безпечення національної безпеки та укріплення ін-
ститутів держави. Освіта повинна допомогти новому 
поколінню увійти в світовий інформаційний простір. 
Українській освіті необхідно наздоганяти країну, яка 
змінила політичну та економічну орієнтацію. 

Упродовж останніх років дослідники науково- 
педагогічної галузі приділяють увагу вивченню дос-
віду зарубіжних країн. Зокрема, О. Шаповалова [6] у 
своїй дисертаційній роботі розкрила окремі аспекти 
управління якістю середньої освіти у Великій Британії,  

У постіндустріальному світі політичний устрій та 
соціально-економічні умови України зазнали певного 
кризового стану. Однак освіта відтворює досі нале-
жить до типу соціально-економічних відносин. Основ-
на колізія сучасної української освіти – це протиріччя 
між потребами розвитку України та освітнім релік-
том індустріально-тоталітарної епохи. Модернізація 
освіти повинна подолати вказане протиріччя. Від об-
рання шляху, тобто модернізації чи консервації осві-
ти, залежить для України вибір напрямку: вперед чи 
назад. Освіта повинна допомогти Україні відповісти  
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а О. Калініна [1] вивчила систему управління якістю 
освіти у ВНЗ США. Однак галузь управління якістю 
освіти та особливостей роботи з дітьми середнього 
шкільного віку, їх переходу до ВНЗ в розвинених євро-
пейських країнах досі залишається малодослідженою.

Так, cпираючись на 28-річний досвід наукової 
експериментально-педагогічної діяльності, практич-
ний досвід роботи в Європейських країнах (Австрія, 
Велика Британія, Германія, Польща, Португалія, Ро-
сія, Словаччина, Фінляндія, Чехія, Швеція) експери-
ментально-педагогічної діяльності в Київському ліцеї 
«Інтелект» (автор – засновник і директор ліцею) [3], 
метою публікації стало здійснення аналітично-про-
гностичного порівняння особливостей освіти України 
(з урахуванням досвіду діяльності ліцею) та окремих 
країн Європи.

Особливості європейських систем освіти.
Євросоюз

Упродовж стажування в Європі (1972−1991 роки) 
в той період могло здивувати те, що університети по-
чинають готувати випускників шкіл для подальшої 
спеціалізації: ЕОМ, фізика холодних та ультрахо-
лодних нейтронів, імпульсні реактори на швидких 
нейтронах. Вивчення у школі прикладної фізики 
розв’язувало проблему профорієнтації. Володіння 
англійською мовою давало змогу спрямовувати сту-
дентів на стажування до науково-технічних центрів 
(підготовлений інженерний корпус ФРН, Кореї, Фін-
ляндії, Японії, КНР). 

Виштовхування фізики в Україні з навчальних 
планів під гаслом «гуманізація освіти» призвело до 
зменшення вдвічі навчальних занять з фізики (рис. 1). 

З метою пристосування навчально-виховного про-
цесу до потреб та можливостей учнів і вирівнювання 
їхніх стартових освітніх позицій, навчально-виховний  
процес у європейських початкових ланках розподіля-
ють на цикли. Перший цикл не передбачає поділу на 

класи. Це означає, що учні мають можливість опанову-
вати програму за власним темпом. Хтось засвоїть пов-
ний курс математики за рік і присвятить решту часу 
іншим навчальним дисциплінам, а хтось опанує його 
після завершення циклу, тобто на другому або третьо-
му році навчання. З метою вирівнювання шансів учнів 
молодшого шкільного віку на успішне навчання в єв-
ропейських країнах запроваджують дошкільна підго-
товка дітей на базі ДНЗ. Посилюється державна опіка 
над цими закладами (централізація управління, покра-
щення фінансування, посилення контролю).

У 1995 р. відбувся Міжнародний семінар «Дво-
мовна освіта в школі» (Австрія, ліцей «Інтелект» 
учасник). Вивчення предметів англійською мовою 
стало актуальним напередодні зростання кількості 
країн Євросоюзу.

У 1999 р. – розвиток Болонського процесу, що 
передбачав створення єдиного освітнього та науково-
го середовища, побудову європейської вищої освіти, 
працевлаштування, конкурентоспроможність універ-
ситетів. Провідні університети США, Англії, Росії 
проігнорували Болонську декларацію. МГУ, LSE та 
Cambridge мають багатовікові традиції, що дозво- 
ляють цим закладам бути кращими і не переходити до 
системи, заснованої на кредитах.

2005 р. – Nork Studention. «Чорна книга Болон-
ського процесу» Національного союзу студентів Євро-
пи – падають рівень та якість освіти, плата за навчан-
ня підвищується, відбувається комерціалізація освіти. 
Студент може вступити до магістратури іншого ВНЗ 
на іншу спеціальність. Як це стосується осіб, які не 
є громадянами Євросоюзу? З огляду на це, європей-
ці намагаються здобути освіту в США, а українці –  
жити в ЄС. Болонська система забезпечує конкурен-
тоспроможність європейських товарів на світовому 
ринку не методиками викладання, а мінімізацією за-
трат на підготовку порівняно низько оплачуваної та 

Рис. 1. Вибір навчальних предметів учасниками ЗНО–2016
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високо кваліфікованої робочої сили, джерелом якої є 
емігранти. Якщо на освіту молоді з країн третього сві-
ту потрібні гроші, то, запрошуючи випускників ВНЗ 
з України, Європа отримує дипломованих інженерів 
безкоштовно. 

«Education−2006». Міжнародний форум (ФРН, 
ліцей «Інтелект» учасник). Відбувається уніфікація 
шкіл завдяки On Line Education. Останній рівень се-
редньої освіти завершується для Європейської учнів-
ської молоді складанням іспитів, після чого випус-
кники отримують диплом про повну середню освіту 
(диплом бакалавра у Франції, «Абітура» у Німеччи-
ні, сертифікат про середню освіту в Англії). Це від-
криває можливості здобуття до вищої освіти. Значна 
кількість освітніх послуг у ЄС створює проблеми для 
міждержавного визнання дипломів, присуджених ви-
пускникам навчальних закладів різного профілю та 
рівня професійних і загальноосвітніх. Відбувається 
розроблення єдиних кваліфікаційних вимог до дипло-
мів про повну середню освіту та дипломів, що засвід-
чують фахову кваліфікацію спеціалістів середньої 
ланки в Євросоюзі.

Демократизація управління освітою та децентра-
лізація розширили самостійність навчальних закладів 
і права вчителя у виборі технологій та методів навчан-
ня, змінила зміст освіти. Перехід до громадсько-дер-
жавного регулювання позбавив освітню галузь зайвої 
бюрократії. Фламандський закон Євросоюзу «Грани-
ці кваліфікації» описує компетенції, затребувані на 
ринку праці чи для навчання в університеті. Освітня 
практика показує, що формування компетенцій відбу-
вається не в університеті, а раніше. У 7-му класі учні 
починають визначатися у виборі майбутньої професії. 

European Network for Quality Assurance in Higher 
Education. Компетентності (реалізаційні здатності осо-
би до ефективної діяльності) – це поєднання здібнос-
тей, знань, умінь, досвіду (відповідальність, прогноз 
результатів та професійні рішення). Номенклатура ква-
ліфікацій – це рівень освіти, що дає змогу виконати за-
вдання, які відповідають професійним стандартам, де 
компетенція – це здатність виконувати певну діяльність. 
Людина homo innovaticus спрямована на об’єкт спожи-
вацьких цінностей, тобто вміння використовувати зна-
ння на практиці, а не спосіб отримання знань. Мodus 
vivendi встановлює правила гри між діловим світом і 
державою в інтересах оновлення ринкових пропозицій, 
зумовлює спіралеподібне життя нововведень, які по-
винні з’явитися, виробити економічний ефект, відмер-
ти, поступившись місцем наступному нововведенню. 
Stakeholders – це тиск на організацію, що перебуває в 
стані застою, створення конкурента.

В країнах Європи учні переходять до середньої 
ланки у 11–12-річному віці. Середню ланку розпо-
діляють на основну і старшу середню (другий і тре-
тій рівні повної середньої освіти). Обов’язковими є 
перший і другий освітні рівні (початкова й основна 
ланка), а старша середня освіта має статус після базо-
вої або після обов’язкової (post-compulsory secondary 
education).

Навчання в основній ланці (другий рівень) закін-
чується іспитами та присудженням диплому. Наяв-
ність диплому відкриває шлях до навчальних закладів, 
що надають потім обов’язкову освіту та призначені 
для молоді віком 15(16)–18(19) років. Шкільну осві-
ту третього рівня здійснюють на засадах пробільності 
(академічна, загальноосвітня чи професійно-техніч-
на). Профільність реалізують за допомогою автоном-
них навчальних закладів різної спеціалізації французь-
ких та італійських ліцеїв (зовнішня профілізація) [4]  
і шляхом внутрішньої профілізації, коли у старших 
класах загальноосвітніх середніх шкіл учнів роз-
поділяють за навчальними потоками (профілями) –  
математичним, лінгвістичним, природничим. 

2009 р. – UNESСO: «Домінуючою тенденцією в 
кореляції сфер освіти та ринку праці під час визначен-
ня якості підготовки є оцінювання результатів проце-
су навчання».

ФРН
У гімназії, в якій учні навчаються з 5 (6) по 13-й 

класи, старша середня освіта реалізується в 11–13 або 
11–12 класах. Дві третини предметів є обов’язковими. 
Предмети, які вивчаються на поглибленому рівні (іно-
земна мова, професійно орієнтовані дисципліни), до-
повнюються спеціальними навчальними курсами.

Учні, які закінчили основний етап середньої осві-
ти, можуть вступити до професійного навчального за-
кладу. Навчання здійснюється частково в аудиторіях, 
а частково – на робочих місцях. Третину навчального 
часу відводять на вивчення загальноосвітніх предме-
тів. Учні набувають кваліфікації з бізнесу, управлін-
ня, інженерної справи, деревообробки і текстильної 
промисловості, медицини, харчування, домашньої 
економіки, сільського господарства [2].

В Європейському освітньому просторі поширеною 
є трирівнева структурна модель середньої освіти, що 
передбачає наступність початкової, основної та старшої 
освіти (Польща, Німеччина, Велика Британія, Італія, 
Франція, Іспанія, Португалія, Греція, Румунія). Дво-
рівнева модель (основна освітня система інтегруєть- 
ся зі старшою середньою: початкова та основна) є 
менш популярною (Австрія, Німеччина, Люксембург). 
Ознакою освітнього рівня в європейських країнах 
була відповідність типу навчального закладу: почат-
кова школа, коледж, ліцей. Перехід з одного рівня на 
інший передбачав процедуру іспитів, тестувань тощо.

На початку ХХІ ст. в ЄС відбулися зміни, спря-
мовані на забезпечення наступності, доступності та 
єдності основних рівнів середньої освіти (переведен-
ня учнів з молодшої школи до основної). Більшість 
європейських країн відмовилися від проведення пере-
хідних іспитів на цьому етапі. У тих країнах, де така 
традиція збереглася, вони набули форми контролю 
за дотриманням освітніх стандартів (з математики та 
рідної мови). Знання з цих дисциплін контролюють 
шляхом тестування з метою корекції педагогічних ме-
тодів навчальної діяльності з учнями. 

У Бельгії учнів, які не засвоїли на належному рівні 
програму початкових класів переводять до середньої  
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ланки у спеціальні класи категорії «В» або класи пси-
холого-педагогічної підтримки. За умови надолуження 
прогалин у знаннях учні з цих класів можуть приєдна-
тися до товаришів у класах «А» – для встигаючих дітей.

Франція
Основні навчальні заклади – загальноосвітні та 

професійні ліцеї. У загальноосвітніх ліцеях два роки 
учні вивчають обов’язкові предмети. На початку тре-
тього року навчання для отримання диплома бакалавра 
учні обирають навчальний напрям – загальноосвітній 
або технологічний. Це три загальноосвітніх: літера-
турна (L), наукова (s), серія економічні та соціаль- 
ні науки (Es) та шість технологічних серій – інду-
стріальні технології (STI); експериментальні науки та 
технології (STL); технології у сфері обслуговування 
(STT); медико-соціальні науки (sms); «Готельне гос-
подарство», «Музика та танець», «Прикладне мисте-
цтво». У професійних ліцеях після двох років навчан-
ня учні отримують професійні дипломи CAP та ВеР 
(40 видів). На базі дипломів CAP та ВеР (дипломи 
про середню спеціальну освіту) можна здобути дип-
лом бакалавра, навчаючись упродовж ще двох років у 
тому самому ліцеї (34 види бакалаврату).

Діагностичне тестування учнів 11-річного віку, 
тобто після останнього року навчання у початковій 
ланці, відбувається за такими предметами: письмо, 
читання, математика. Незалежно від результатів тесту-
вання учні переходять до середньої ланки і на початку 
навчання в колежі (основна ланка) учні, які засвідчили 
нижчий від нормативного рівень знань, потрапляють 
до зони цілеспрямованих коригувальних педагогічних 
заходів: з ними проводять додаткові індивідуальні, 
групові заняття, заняття під наглядом тощо [2].

Фінляндія
1950 р. ознаменований тим, що ослабли аграрна 

економіка та система освіти. Економічне виживання 
вимагало модернізації системи освіти, здатності мо-
лоді до інновацій та підприємництва. 

З 2013 р. учні починають йти до школи на один рік 
пізніше, виконують менше домашніх завдань, мають 
коротший навчальний день, ніж учні в розвинених 
країнах. Учні оцінюються групою, співпраця членів 
якої призводить до завершення проекту (оцінює вчи-
тель). Більше можливостей, підтримка один одного, 
демонстрація ідей у колективі, дивитися на проблему 
з різних точок зору. Учні навчаються створювати та 
працювати в команді (team-building).

Держава не вимагає тестів для звітності. Фінлян-
дія займає перші місця у рейтингу the Organisation 
for Economic Cooperation and Development. OECD, 
PISA (міжнародне оцінювання учнів): у teenager 
хороша підготовка з математики, англійської мови, 
фізики [4]. Результати модернізації системи осві- 
ти Фінляндії. 

1. Кардинально було переглянуто програми підго-
товки вчителів. 

2. Було скорочено навчальну програму (яка пере-
вантажує старші класи) до зрозумілих концепцій. 

3. Незалежне навчання, вибір того, що вивчати. 

4. Технічна освіта у старших класах (частково програ-
ма ВНЗ). 45 % випускників обирають технічну кар’єру. 

Результати інноваційної програми: для компаній 
150 проектів створено випускниками шкіл. Прибу-
ток компаній склав 1,5 млн євро. Впродовж півроку 
після закінчення школи 99 % випускників отримують 
роботу, 37 % випускників починають власний бізнес. 
Протягом двох років після закінчення школи 47 % ви-
пускників стають підприємцями. 

Швеція
За бажанням післябазову освіту надають учням 

безкоштовно (до 20 років). Професійну і загальну се-
редню освіту учні старшого віку здобувають у гімна-
зіях за 17 навчальними програмами. Поряд із загаль-
ноосвітньою підготовкою є програми, що спрямовані 
на інтеграцію випускників у професійну діяльність. 
Програми містять 8 обов’язкових дисциплін, що до-
повнюються навчальними курсами відповідно до 
виду програми, а 15 з 17 програм є фахово-орієнтова-
ними. Спеціалізацію за певним фахом розпочинають 
з другого або третього року навчання у старшій шко-
лі за диференційованими навчальними програмами. 
Учні можуть обирати індивідуалізовані програми за 
допомогою поєднання компонентів із запропонова-
них стандартних програм, а також за рахунок обрання 
певних предметів, запропонованих муніципалітетом. 
З дипломом про повну середню освіту випускники у 
Швеції мають змогу отримати кваліфікаційне посвід-
чення в одній або декількох з 50 професій [2].

Велика британія
Існувала процедура тестування учнів з метою пе-

рерозподілу за рівнем успішності у паралельні класи: 
А – для здібних учнів, В – із середніми здібностями і 
С – погано встигаючих. Практика формування класів за 
Stream (потік, течія) принципом була усунута під час 
реформи 1964 р., що почалася з початкової ланки [5].

Безкоштовна освіта до 16 років. Для вступу до уні-
верситету учень продовжує навчання до 18 років (Public 
School, Private School & Independent School). Випускни-
ки складають іспити – General Certificate of Education 
Secondary Level. Advanced Level – це сходинка для по-
дальшої освіти чи надбання спеціальності. Для отри-
мання сертифікат GCSE складають іспити після за-
кінчення Secondary school. GCSE – це широкий вибір 
технічних і гуманітарних предметів. Сертифікат GCSE 
відповідає українській базовій середній освіті. Для уні-
верситету потрібен сертифікат A-Level чи International 
Baccalaureate. Для отримання сертифікату A-Level учні 
впродовж двох років проходять програму Sixth Form, 
вивчають 4–6 предметів, з яких можна залишити три. 
Результати випускних іспитів є водночас вступними до 
університету. Альтернатива A-Level міжнародна про-
грама ІВ навчання у старших класах надає можливість 
вивчати шість предметів одного фаху (фізико-матема-
тична, гуманітарна). A-Level та IB сертифікат відпові-
дають атестату про середню українську освіту [5].

У старших класах шкіл для обдарованих дітей 
фізико-математичні предмети викладають учителі з  
відповідним науковим ступенем (STEM). 
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Одними з кращих приватних шкіл Великої Брита-
нії є школи для дівчат. Успішність їхніх випускниць 
вища порівняно з випускницями змішаних приватних 
шкіл. Важливо дати відповіді на запитання: наскільки 
відповідає сучасності школи для дівчат, де навчання 
здійснюється інакше ніж в інших приватних школах 
Великої Британії?

По-перше, дівчата психологічно, емоційно та 
фізично розвиваються швидше, ніж хлопці. Тому в 
школах, де дівчата та хлопці навчаються разом, їм до-
водиться підлаштовуватися під хлопців, що викликає 
дискомфорт. 

По-друге, дівчата інакше сприймають та аналізують 
інформацію. Тому для успішного навчання хлопців і 
дівчат необхідно використовувати різні інструменти.

Переваги шкіл для дівчат, у порівнянні з приват-
ними школами змішаного типу полягають в тому, що: 
дівчата навчаються і живуть у безпечній атмосфері, 
що супроводжується здоровою долею ризику. Дівча-
та можуть вчитися на власних помилках без відчуття 
страху, що над ними будуть сміятися, чи перестануть 
їх поважати. У школах працює правило «можу, хочу, 
зроблю». У приватних школах для дівчат керівні по-
сади обіймають жінки. Спостерігаючи за їхньою  
діяльністю, дівчата переймають манеру поведінки. 
Беручи участь у різних проектах під час занять, уче-
ниці на практиці набувають лідерських якостей і на-
вичок. Стратегія навчання заснована на природних 
особливостях дівчат. Учителі заохочують прийняття 
ученицями відповідальності та осмислених ризиків. 
У школі навчають співпраці, а не суперництву.

Коли поруч немає хлопців, дівчата намагаються 
проявити себе не замислюючись, яке враження вони 
справлять. У такому разі у дівчат не виникає бажання 
бути популярними і привабливими. В змішаних кла-
сах хлопці частіше беруть участь в навчальному за-
нятті. Вони ставлять питання, їх частіше викликають 
до дошки, вони люблять попустувати. Хлопці домі-
нують над дівчатами відносно уваги вчителя. У шко-
лах для дівчат цього немає.

Дівчата більше за хлопців бояться припуститися 
помилки під час відповіді чи виконання контрольної ро-
боти. Тому вони поводяться більш пасивно у змішаних 
класах, хоча більш схильні до роботи в команді. Вчите-
лі у школах для дівчат використовують задачі, спрямо-
вані на навчання через дію, а не на кінцевий результат. 

Школи для дівчат руйнують стереотипи про «жі-
ночу» та «чоловічу» діяльність. Учениці можуть спро-
бувати себе в ролі механіка, ремонтуючи автомобіль, 
виконувати чоловічі ролі в аматорських спектаклях. 
Учениці шкіл для дівчат формуються як сильні ціле-
спрямовані особистості, які прагнуть самореалізації. 
Вони вчаться бути самими собою не переживаючи, 
що над ними сміятимуться. 

Принципова відмінність шкіл змішаного типу по-
лягає в тому, що вони сприяють формуванню всебічно 
розвинених особистостей, які здатні впоратися з життє-
вими труднощами. Teenagers повинні навчатися разом  
з представниками протилежної статі. У такому разі, 

після закінчення школи вони почуваються більш упев-
нено. Молода людина буде працювати в оточенні як 
чоловіків, так і жінок. Школи з роздільною системою 
навчання в Європі посідають вищі місця у рейтингах, 
однак їх ефективність залежить від багатьох чинників.

У 2006 р. на конференції директорів європейсь-
ких шкіл (Швейцарія) було зазначено, що тип школи 
(зі змішаною чи роздільною системою навчання) не 
є визначальним фактором ефективності навчання.  
На досягнення результатів впливають різні чинники. 
Школи змішаного типу мають інтелектуальну різно-
манітність, яка виявляється завдяки креативності 
представників обох статей. Під час навчальних занять 
з літератури хлопців, які від природи є більш агре-
сивними, навчають розмірковувати і співчувати. Вони 
частіше перебувають в оточенні дівчат. До того ж, дів- 
чата від спілкування з хлопцями набути корисного 
досвіду. Як результат, усі отримують певний інте-
лектуальний та емоційний досвід, що в майбутньому 
допоможе подолати труднощі та надати широти влас-
ним поглядам. У цьому випадку школи з роздільним  
навчанням не витримують конкуренції.

Деякі батьки переживають, що їхня дитина у шко-
лі змішаного типу буде відволікатися від навчання. 
Відволікання уваги може виявитися в будь-якій шко-
лі. Це можуть бути проблеми, пов’язані зі взаємовід-
ношеннями, переживання через кастинг на роль в 
шкільній п’єсі чи відбір до команди з футболу. Якщо 
учень навчиться долати такі проблеми у віці 16 ро-
ків, то він отримає життєвий досвід. Якщо випускник 
школи не спілкувався в оточенні обох статей до пе-
ріоду навчання в університеті, тоді таке відволікання 
уваги може викликати більш серйозні проблеми. 

Складність соціальних відносин у змішаних шко-
лах має переваги у житті маленького співтовариства. 
Хлопці та дівчата, які є різними за природою, допома-
гають та підтримують один одного. Разом вони краще 
долають спільні труднощі. Учням імпонує, коли їх за-
лучають до реального життя, а також їм подобається 
розв’язувати реальні проблеми.

В Україні функціонують школи з роздільним 
принципом навчання. Учні, які там навчаються, більш 
вразливі. Це більш закриті співтовариства, їм важче 
бути ефективними у подоланні життєвих трудно-
щів. Думаючи, куди відправити дитину на навчання, 
батьки повинні брати до уваги більше факторів, аніж 
просто тип школи. Потрібно зауважити, що переваги 
шкіл змішаного типу часто стають вирішальними для 
багатьох сучасних батьків. 

Вища комісія з освіти Великої Британії 2007 р. 
проголосила, що: «система освіти спрямована на зао-
хочення іноземних студентів, а не на освіченість своїх 
громадян». Висновок експертів був не втішним: «Бо-
лонська система руйнує національні системи освіти». 
Британські дипломи та сертифікати визнані в усьому 
світі; розвиваються актуальні на ринку праці навич-
ки та знання; випускників британських університе-
тів завжди охоче беруть на роботу, тобто у них немає  
проблем з працевлаштуванням.
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За статистичними даними 2014 р. Quacquarelli 
Symonds «World University Rankings» верхівку Тор-
200 в сфері математики посіли: University of Cam-
bridge, Massachusetts Institute of Technology, Harvard 
University, California Institute of Technology, Univer-
sity of Oxford, університети Сінгапура, Цюріха, Мос-
ковський державний університет – 42 місце, Санкт-
Петербурзький університет – 151. 

Рейтинг засновано на дослідженні, навчанні, пра-
цевлаштуванні та інтернаціоналізації. Серед критері-
їв було використано такі: репутація в академічному 
середовищі, цитованість публікацій університету, 
співвідношення «викладачі/студенти», відносна чи-
сельність іноземних студентів, ставлення роботодав-
ців до випускників. 

У 2015 р. до рейтингу університетів світу (ARWU), 
(CWCU) Academic Ranking of World Universities, 
Shanghai Jiao Tong University (500 позицій) не потра-
пив жоден український університет. 

25 місце посів Московський державний універси-
тет, Київський національний університет – 421–430, 
Харківський національний університет – 481–490, 
НТУУ КПІ імені І. Сікорського – 551–600.

У 2016 р. Московський державний університет 
посів 30 місце, Санкт-Петербурзький державний уні-
верситет – 86 місце.

Україна та Європейський союз. У 2011 р. провід-
ні університети Західної Європи зменшили кількість  
грантів на отримання освіти для випускників українсь- 
ких шкіл. Причиною був низький рівень підготовки 
випускників та відсутність навчання предметів ан-
глійською мовою, якою для іноземців відбувається 
навчальний процес в університетах. 

Батьки учнів ліцею «Інтелект» цікавляться рівнем 
підготовки випускників, що відповідає вимогам про-
відних європейських університетів, рівень володіння 
англійською мовою, який допоможе отримати грант 
на освіту в університетах світу.

Інтеграція України в європейське співтовариство 
потребує масового володіння населенням англійсь-
кою мовою. 

Цікаво, що 2007 р. у світі чотири рази цитували 
українських науковців, 2011 р. – індекс цитування у 
світі становив 3 %, а 2012 р. – знизився 2,5 %. Причи-
ною такого індексу цитувань є низький рівень наявнос-
ті англійської мови під час написання наукових праць.

Таким чином, необхідно використати у процесі 
модернізації української середньої освіти європейські 
доробки у галузі моделювання системи освіти. Необ-
хідно залучити до обговорення громадськість, визна-
чити ресурсну базу (фінансову, кадрову, матеріально- 
технічну), підтримувати конкурентність з метою  

Rank Institution 2014 Сountry
1 Massachusetts Institute of Technology USA
2 University of Cambridge UK
3 Harvard University USA
4 University College London UK
5 University of Oxford UK
6 Imperial College London UK
7 Yale University USA
8 University of Chicago USA
9 Princeton University USA
10 California Institute of Technology USA

Rank Institution 2015 Сountry
1 Harvard University USA
2 Stenford University USA
3 Massachusetts Institute of Technology USA
4 California Institute of Technology  USA
5 University of Cambridge UK
6 Princeton University  USA
7 Columbian University USA
8 University of Chicago USA
9 University of Oxford UK
10 Yale University USA
86 Московський державний університет РФ

101–150 Пекінський університет КНР
101–150 Шанхайський університет Цзяо Тун КНР
301–400 Санкт-Петербузький державний університет  РФ
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активізації ринкових механізмів забезпечення якості 
освітніх послуг, запровадити в практику державну 
програму професійної підготовки учнів старшої шко-
ли; надати автономію органам освіти в розробленні 

варіативної частини навчальних програм, викорис-
танні навчально-методичних матеріалів, ввести від-
повідальність адміністрації та вчителів за наслідки 
відповідних педагогічних ініціатив та інновацій.
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