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Важливою загальноцивілізаційною тенденцією ХХІ століття є 
глобалізація суспільного розвитку. Формується всесвітнє господарство як 
єдиний організм, зростає взаємозалежність країн і народів, інтенсифікуються 
культурні зв’язки. Це створює умови для формування спільних цінностей, 
для плідного використання міжнародного досвіду. Складні і суперечливі 
процеси глобалізації знаходять відображення і у сфері освіти. Створюється 
світовий освітній простір – сукупність усіх освітніх та виховних закладів, 
науково-педагогічних центрів, урядових та суспільних організацій освіти в 
різних країнах, геополітичних районах та світі у цілому; їхній взаємовплив та 
взаємодія. 

Європейський вибір України означає потребу критичного осмислення і 
творчого застосування досвіду європейської та світової спільноти, зокрема в 
галузі освіти та виховання. Діяльність європейських освітніх систем 
забезпечує становлення громадян нового типу – мобільних, творчих, 
підприємливих, демократичних, відповідальних за долю як Європи, так і 
людства загалом. 

Великої уваги заслуговує досвід Великої Британії у вихованні 
підростаючих поколінь. Традиції виховання британців беруть початок ще зі 
староанглійського (англосаксонського) епосу. Великий вплив на виховання в 
англосаксонський період справляли також класичні та біблійні традиції. Але 
на противагу релігійному вихованню виникло і рицарське як атрибут 
світського виховання середньовічної Англії. З далеких часів рицарства бере 
початок виховання англійського „джентльмена”, яке й до нашого часу є 
метою будь-якого виду виховання на Британських островах. 

Значний внесок у розвиток педагогічної думки у Великій Британії в 
різні історичні епохи зробили Томас Мор, Френсіс Бекон, Джон Локк, 
Герберт Спенсер, Роберт Оуен. 

Великий вплив на розвиток педагогіки Англії у першій половині ХХ 
століття мали роботи Б.Рассела, М.Макміллана, С.Айзекса, С.Берта, 
Дж.Адамса, Дж.Е.Адамсона. 

Закон про освіту 1944 р. визначив долі розвитку школи Британії на 4 
післявоєнних десятиліття. Він проголосив обов’язкову середню освіту. Згідно 
з законом 1944 р., школи повинні були надавати всім учням можливості для 
відповідної освіти в залежності від віку, здібностей та схильностей дітей. В 
дійсності це означало організацію трьох різних нерівноцінних типів шкіл. 
Виходячи з теорії „розумової обдарованості”, був узаконений поділ учнів на 
дітей з академічними здібностями, тобто здатних розуміти і засвоювати 
логічні висновки; дітей з технічними здібностями та дітей, які мають середні 
або нижче середніх здібності. Діти з академічними здібностями повинні були 
навчатися в граматичних школах, діти з технічним здібностями – в технічних 
школах, діти з практичним складом розуму – в так званих сучасних школах. 



Ця класифікація не поширювалася на „паблік скулз” (публічні школи) – 
привілейовані приватні школи інтернатного типу, прийом у які залежав лише 
від матеріального достатку та соціального статусу батьків. Випускники 
граматичних та публічних шкіл мали доступ у вищі навчальні заклади 
університетського типу. Випускники технічних шкіл отримували освіту з 
нахилом до професійно-технічної підготовки. Випускники сучасних шкіл 
поповнювали ряди робітничого класу.  

Прогресивні сили країни протягом декількох десятиліть вимагали 
демократизації системи освіти. Новим, прогресивним типом середньої школи 
стала так звана об’єднана школа. Перші школи цього типу з’явилися у 50-ті 
роки, поширення вони набули у 60-70-ті роки. Були засновані також 
експериментальні школи, які займалися пошуком нового змісту, форм та 
методів навчання і виховання, формуванням творчого ставлення дітей до 
навчання. Серед них – так звані нові школи. З’явилося нове покоління 
експериментальних навчальних закладів – відкриті школи (з 1970-х років). 

На сучасному етапі перед людством стоїть глобальна мета – визначити 
ієрархію проблем та пріоритетів виховання відповідно до загальнолюдських 
цінностей. Серед таких пріоритетів та проблем – виховання толерантного 
ставлення до інших рас, релігій, соціальних устроїв та культурних традицій; 
виховання високоморальних якостей особистості; виховання здатності 
співчувати та готовності допомагати іншим людям; виховання в ім’я миру. 
Національні системи виховання та освіти зазнають реформування. 
Відбувається цей процес і у Великій Британії. Реформа 1988 р., а також 
закони про освіту 1992-1994 рр. втілили в собі тенденції нової політики уряду 
в галузі освіти. Прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, очоливши уряд 
лейбористів у 1997 році, підкреслив, що освіта є пріоритетом номер один для 
уряду, ключем до конкурентоспроможності британського бізнесу, поставив 
завдання підвищити якість освіти в країні до рівня найкращої у світі, 
забезпечити більшу рівність в освіті, створити нові джерела та можливості 
для її здобуття [1]. Основними напрямками реформи стали курс на 
загальнонаціональний зміст освіти та зміна системи управління. 

Національний навчальний план, введений як обов’язковий за Законом 
про реформу освіти 1988 року, зазнав серйозної критики. Вносяться 
корективи відповідно до зміни обстановки, перших результатів, традицій 
країни. Багато учених вважають, що недостатню увагу приділено цілям 
освіти, які в Законі 1988 року були сформульовані в найбільш загальному 
вигляді: сприяти духовному, моральному, фізичному розвитку учнів і 
суспільства, а також підготувати учнів до відповідальності і досвіду 
дорослого життя [2, 1]. Найважливішими фундаментальними цінностями 
освіти педагоги та інші опитані групи вважають розвиток незалежної 
особистості, створення справедливого суспільства, формування розуміння 
життя і світу в цілому. 

Важливим напрямком педагогічних досліджень у Великій Британії є 
громадянська освіта та виховання громадянина (citizenship education). 
Більшість учених, говорячи про демократичні цінності, називають 



справедливість, свободу, толерантність, автономність особистості. А 
розглядаючи риси характеру і якості особистості, відзначають повагу до 
свободи й справедливості, толерантність, повагу до права людини. Ці риси і 
якості особистості потрібно належним чином виховувати. З цією метою в 
2000 році у британській школі запроваджено спеціальний предмет [3]. 

За основу гармонійного виховання особистості англійці беруть фізичне 
виховання. За словами великого Дж.Локка, „ здоровий дух у здоровому тілі” 
– ось завдання будь-якого виховання. Такими й виховує цей народ своїх дітей 
протягом багатовікової історії, бо тільки фізично здорова і досконала людина 
може бути розумною та мати високі моральні й естетичні якості. 

Британський народ возвеличує книгу як один з найважливіших засобів 
розумового виховання людини. За словами Дж.Мільтона, хороша книга – це 
дорогоцінна життєва сила володаря духу, яка сповнює ароматом усе людське 
життя. 

Моральне виховання у британській педагогіці – основа формування 
характеру. Людина повинна навчитися дисциплінувати свою волю і свій 
характер з метою творіння добра. 

Прищеплення моральних та естетичних цінностей у Британії не може 
обійтися без релігійного виховання. Щоденний акт богослужіння є 
обов’язковим для всіх школярів (крім тих випадків, коли батьки проти). Крім 
того, предмет „Religious Education” (релігійне виховання) залишається в 
числі обов’язкових у школах. Але зміст, форми і методи релігійного 
виховання періодично переглядаються в залежності від змін вимог з боку 
правлячих кіл, вплив яких на шкільну політику посилився [4]. 

Велика увага в останні роки приділяється екологічному вихованню 
дітей у британській школі. 

Трудове навчання є обов’язковим у початковій школі і перших трьох 
класах середньої школи. Починаючи з четвертого класу середньої школи, цей 
предмет обирає лише частина дітей − „практично орієнтовані” учні. 
Характерними рисами змісту трудового навчання в англійській школі є 
ґрунтовність знань, що пропонуються; диференціація програм для різних 
учнів, що допомагає уникнути перевантаження курсів; послідовна реалізація 
індивідуального підходу до учнів; спрямованість на врахування їхніх 
інтересів та перспектив розвитку; поєднання різних видів організації роботи 
(у класі в цілому, у малих групах, індивідуальної); атмосфера 
співробітництва між учителями та учнями. Істотні недоліки трудового 
навчання у цій країні – слабкий зв’язок з сучасним виробництвом, недостатня 
трудова підготовка значної кількості учнів. 

Мету, зміст та принципи виховання британської педагогіки неможливо 
визначити, не враховуючи особливостей суспільного і духовного розвитку 
британців. Розглядаючи процес виховання в Англії, треба зазначити 
„законопослушність” англійської нації. В цій країні почуття поваги до 
минулого – джерело великих справ, сили характеру, світогляду і величі 
народу. Британська педагогіка дотримується традиційних, 
загальноприйнятих у педагогічній науці виховних принципів: принципів 



природо- і культуровідповідності, принципу центрації виховання на розвитку 
особистості. Але всі ці принципи мають на собі відбиток особливостей 
матеріального і духовного розвитку цього народу. Так, в англійців високо 
розвинуте почуття патріотизму. Вони навчають дітей любити все, що 
зроблене у своїй країні. Щоправда, іноді ця любов переходить у холодне 
презирство до іноземців. Нерідко англійці, навіть добре освічені, бувають 
невігласами щодо життя інших людей і народів. Їм не завадило б запозичити 
у нас тієї привітності і гостинності, якої їм так не вистачає. 

Британська педагогіка передбачає певну систему форм та методів 
виховання. Що стосується методів, то насамперед виділяється сам уклад 
життя та діяльності дітей, вправи і неухильне дотримання режиму праці і 
відпочинку, виконання різних доручень, дитячі ігри та забави. 

Отже, можна зробити такі висновки: 
1. Педагогічна культура британського народу є складовою частиною 

загальнолюдської педагогічної культури. В педагогічній культурі цього 
народу також простежуються національні особливості, які відображають 
рівень матеріальної та духовної культури нації. 

2. Об’єктом і суб’єктом виховання в британській педагогіці завжди 
була людина як особистість. Виховання гармонічно розвиненої особистості, 
тобто людини здорової і духовно багатої, високоінтелектуальної, з сильною 
волею і характером, працьовитої, − це завдання британської педагогіки. 
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