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Проблеми розвитку освіти, їх власне педагогічні й історико-

філософські, соціокультурні й політико-економічні контексти, є об’єктом 
досідження гуманітаріїв-компаративістів новітньої доби: другої половини 
ХХ ст. – початку ХХІ ст. Тут вирішальним є не лише визначення 
ідеологічних парадигм характерологічних параметрів цього надзвичайно 
складного й суперечливого процесу формування націонаьно-територіальних 
освітянських просторів, але й виявлення більш широких тенденцій – 
міждержавного, регіонально-континентального і навіть глобально-світового 
масштабу. Аналітичний вектор евристичних студій у царині теорії й 
практики порівняльної педагогіки спрямовано переважно на такі 
фундаментальні концепти розбудови сучасної освіти, як гуманізація й 
демократизація освіти, національні, регіональні й глобальні тенденції 
освітніх трансформацій, філософські виміри сучасної освіти, соціально-
культурні фактори розвитку освіти, моделі оновлення освітніх систем, 
інтеграційні і дезінтеграційні процеси в освіті, модернізація цілей, структури 
і змісту освіти, нові концепції у дидактиці і прогрес освіти, центрацізація і 
децентралізація освітніх управлінських систем, реорганізація систем 
обов’язкової освіти, стандартизація й диференціація цілей, структури і змісту 
програм (curriculum) обов’язкової освіти, становлення систем неперервної 
освіти як базова стратегія розвитку освітніх систем, формування структур 
неперервної професійної освіти тощо [1, 20-56, 66-81; 32-151; 5, 207-208; 258-
269; 8, 11-40, 62-71. 83-140; 9, 20-26, 49-53, 77-88; 11, 345-448; 14, 454-511; 
16, 33-52]. 

“Призначення освіти ХХІ століття полягає у відродженні людського в 
людині, вивершенні її індивідуальності, розвитку свідомого і творчого 
ставлення до життя, її духовному вдосконаленні. Головною метою науки й 
освіти початку нового століття є збереження культурних загальнолюдських і 
національних традицій… Сучасна філософія освіти – це відповідь на кризу 
традиційних наукових форм її осмислення та інтелектуального 
забезпечення, вичерпність класичної педагогічної парадигми. Вона визначає 
місце й сенс освіти в культурному універсумі життя, ідеал освіченості, 
особливості педагогічної діяльності на етапі реформування (курсив наш. – 
О.М.)” [7, 32]. Надзвичайної ваги розбудові освітніх парадигм надається у 
різних регіонах Європейського Союзу – унікального наддержавного й 
наднаціонального утворення, зорієнтованого на оптимістичний пафос 
реалізації ідеї “будівництва”  принципово нової Європи – Європи політичної, 
економічної і соціальної інтеграції [12, 12-29; 2, 43-87; 136; 17, 33-52; 13, 8-
37, 135-163; 15, 10-146]. “Освітнім парадигмам країн Європейського Союзу 
(Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Данія, 
Ірландія, Велика Британія, Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія, 



Швеція) характерна загальна спрямованість до інтеграції у цій важливій 
сфері суспільного життя. Базовим завданням тут визнається орієнтація на 
духовне зближення європейських народів” [10, 510] – як стратегічну мету 
подальшого розвитку їх величезного культурного потенціалу. Важливе 
значення відіграє реформістський поступ у сфері, зокрема, структури 
обов’язкової освіти країн Європейського Союзу у напрямку створення якісно 
нових моделей її організації, з урахуванням не лише вимог демократичного 
імперативу сучасної освіти, але й ідеології розширення параметрів 
гармонізації системи освіти і соціально-економічних можливостей держави.  

Експерти з освіти Іспанського відділу EURYDICE (Mercedes Muňoz-
Repiso, F.Javier Murillo, Javier M.Valle та Raguel Garcia) й експерти 
Європейського відділу EURYDICE, аналізуючи за ініціативи Європейської 
комісії (DG XXII: Education, Training and Youth) матеріали офіційних даних 
про реформи структури обов’язкової освіти у країнах Європейського Союзу 
за 1984-1994 рр., виокремлюють у порівняльному плані чотири основних 
характерологічних параметри: 

Ø визначення понять “обов’язкова освіта” й “обов’язковий термін 
перебування в школі” (The concept of compulsory education and the 
compulsory schooling) з позицій їх семантико-змістової близькості й 
видів офіційної інституціоналізації (The models of the 
institutionalisation of compulsory schooling); 

Ø встановлення хронологічних меж, власне тривалості обов’язкової 
освіти  (The duration of compulsory education ); 

Ø стратифікація моделей закладів обов’язкової освіти чи типів їх 
структури (The models of compulsory schooling or types of structure); 

Ø атестація завершення обов’язкової освіти (The certification at the end 
of compulsory schooling) [15, 8, 17]. 

Проаналізований експертами з освіти загальний корпус реформ 
структури обов’язкової освіти у різних регіонах Європейського Союзу у 
контексті саме цих параметрів, звичайно не віддзеркалює всю варіабельність 
законодавчих рішень щодо структурних трансформацій у просторі 
обов’язкової освіти ЄС переважно протягом 1984-1994 рр. (Бельгія: 
Французька громада – Act in June 1983, Фламандська громада – Decree of July 
1990; Іспанія – LOGSE, October of 1990; Франція – Framework Law on 
Education of 1989; Люксембург – The laws of 30 May 1984, of 22 June 1989, of 
4 September 1990, of 9 August 1993; Нідерланди – 1993; Португалія – 1987; 
Фінляндія – Act of 1983; Швеція – 1990; Англія, Уельс – 1984, Education reform 
Act 1988; Північна Ірландія – Education reform Order 1989). Разом з тим, 
запропонована європейськими експертами освіти така систематизація серії 
законодавчих новел освітянського спрямування надає можливість певним 
чином стандартизувати алгоритми інтерпретації основних структурних змін, 
збагачуючи тим самим арсенал сучасних компаративно-педагогічних 
методик різних аспектів дослідження розбудови структур обов’язкової освіти 
країн ЄС у координатах глобальних й національно-регіональних тенденцій 
реформування освіти. 



Серед зазначених вище чотирьох характерологічних параметрів 
трансформації структур обов’язкової освіти у різних державних ареалах 
Європейського Союзу надзвичайно вагомим – з позицій демократичного 
поступу Європи – видаються перші три параметри. 

У зв’язку із першим характерологічним параметром (The concepts of 
compulsory education and compulsory schooling and itsinstitutionalisation) 
звертається увага на те, що у більшості країн ЄС (крім Данії, Австрії, 
Об’єднаного Королівства, Норвегії, частково Бельгії) батьки не зобов’язані 
віддавати дітей до школи тоді, коли вони самостійно “забезпечують їх 
освітою” (they themselves provide their education).  До того ж,  у Бельгії,  
Німеччині і Нідерландах, де “обов’язковий шкільний вік” сягає 18 р., 
навчання на старшому етапі (від 16 до 18 років) може проходити за 
вечірньою формою. Щодо свободи вибору батькам типу школи – 
загальнодоступної державної чи приватної (the choice of school – public of 
private) тут ситуація неоднакова в різних регіонах Європейського Союзу. Так, 
за обставин переповнення школи учнями в Англії та Уельсі, передусім 
враховується – як специфічний критерій – територіальна близькість школи до 
місця проживання учня (specific criteria such as proximity to the child’s home). 
Домінантним є географічний критерій для розподілу шкільних місць, в 
Шотландії (on the basis of geographical proximity). В Іспанії та Нідерландах, де 
серед шкіл значним є приватний сектор із державною підтримкою, вибір 
школи залежить від дотримання учнями вимог вступних критеріїв (admission 
criteria) [15, 17-18, 125, 277]. 

Щодо другого характерологічного параметру (The duration of 
compulsory education) експерти з освіти вбачають в більшості країн 
Європейського Союзу глибоко соціально, економічно й духовно вмотивовану 
тенденцію до збільшення тривалості обов’язкової освіти у різних часових 
вимірах від восьми (Італія) й дев’яти років (Німеччина, Греція, Ірландія, 
Австрія, Португалія, Фінляндія, Швеція і Норвегія), до десяти (Іспанія, 
Франція) й одинадцяти років (Люксембург, Англія, Уельс і Шотландія) та 
понад одинадцять років (Бельгія, Німеччина, Нідерланди й Північна 
Ірландія). В цілому за 1984-1994рр. у майже половині країн ЄС терміни 
обов’язкової освіти зросли на один, два і навіть на три роки, доводячи 
граничний середній вік учнів до п’ятнадцяти, шістнадцяти або вісімнадцяти 
років. 

Обов’язкове навчання (обов’язкова освіта) у країнах Європейського 
Союзу починається переважно з шести років, водночас у деяких регіонах ЄС 
спостерігається два типи інших державних нормативів початку обов’язкового 
навчання, зокрема: 

1) початок обов’язкового навчання з більш раннього віку: з п’яти років 
(Нідерланди) і навіть з чотирьох років (Люксембург, Північна Ірландія); 

2) початок обов’язкового навчання з більш пізнього віку: офіційно з 
семи років – практично – восьми років (Фінляндія, Швеція). 

Разом із тим, експерти з освіти зазначають дискусійність проблеми 
тривалості обов’язкової освіти (the issue of the duration of compulsory 



schooling), звертаючи при цьому увагу передусім на труднощі забезпечення 
впровадження розширеної освіти (the difficulty of providiny extended education) 
з дотриманням оптимальних умов для тих, у кого низький рівень мотивації 
такого навчання з різних причин соціально-економічного чи психологічного 
плану. Підкреслюється також, що саме ці обставини спричинюють 
відновлення дебатів з проблем визначення таких моделей обов’язкової освіти 
(the debate on the patterns of compulsory schooling),  які мають бути дуже 
різноманітними з орієнтацією не лише на специфіку різних вікових груп 
населення (certain specific age groups), але й на належну відповідність 
ситуаціям з широкою варіативністю соціальних умов і здібностей учнів (to a 
wide rariety of circumstances and abilities) [15, 18-19]. 

Оцінюючи в цілому витоки і суть ідеології пролонгації тривалості 
обов’язкової загальної освіти для всіх категорій учнів та всіх типів шкіл, 
європейські експерти з освіти наголошують на дві характерні ознаки цього 
нового – практичного (з початком 60-70-х років ХХ ст.) освітянського 
феномену: 

Ø більша увага до утримання таких фундаментальних принципів 
філософії демократизму, як справедливість і рівність можливостей, 
матеріальний добробут, здоров’я та щастя учнів (the emphasis on 
equity, equal opportunities and the well-being or happiness of pupils); 

Ø менша увага до власне академічних аспектів програми курсу 
навчання і до конкретних результатів навчання – його 
ефективності у досягненні високих балів у шкільному оцінюванні і 
змаганні тощо (the academic aspects of the curriculum, the 
achievement of high grades in school results and competitiveness) [15, 
19]. 

Усвідомлення, зокрема у соціально-політичному плані, саме деяких 
негативних наслідків збільшення терміну обов’язкового навчання спричинює 
у багатьох країнах Європейського Союзу певні заходи, спрямовані на 
зниження рівня надмірної формальності шляхом урізноманітнення варіантів 
конкретних рішень цієї пролонгації. 

За третім характерологічним параметром (The models of compulsory 
schooling or types of structure) структурний простір обов’язкового навчання 
періоду 1984-1994рр. у країнах Європейського Союзу експертами з освіти 
поділяється на шість серій модельних типів у двох класифікаційних версіях: 

Ø диференціація моделей структур обов’язкової освіти на певні 
ступені чи цикли (the division of compulsory schooling structures into 
stages or cycles); 

Ø стратифікація моделей структур обов’язкової освіти на більш або 
менш диференційовані рівні середньої освіти (a concept of more or 
less differentiated streams of secondary education). 

Виходячи з алгоритму першої класифікаційної версії, експерти з освіти 
виокремлюють такі три типи структурних моделей за ступенями чи циклами 
обов’язкової освіти у країнах Європейського Союзу як: 



o обов’язкове загальне навчання без його офіційно-нормативного на 
державному й регіональному рівнях розмежування на початкову і 
середню освіту – у Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Португалії (з 
1986) та Іспанії (до 1990р.) (compulsory education takes place with no 
division between primary  and secondary); 

o поділ обов’язкового загального навчання на два окремих ступеня 
(цикли): початкову освіту і середню освіту – звичайно у двох 
різних типах навчальних закладів – у тих регіонах, де діти 
навчаються у початковій школі до 12років, крім Франції, Італії і 
частково Об’єднаного Королівства (без Шотландії), де діти 
переходять до середньої школи у віці 11 років, та крім більшості 
земель (Länder) Німеччини та крім Австрії, де середня освіта 
починається з 10 років; 

o виокремлення – з 1994 р. у Люксембурзі – в обов’язковому 
одинадцятирічному стаціонарному навчанні специфічного циклу – 
дошкільної освіти (Pre-school education),  (для всіх дітей віком з 
чотирьох до шести років), що передує початковій школі, яку 
зобов’язані відвідувати всі діти віком від шести до п’ятнадцяти 
років (як мінімум); в кінці шостого року початкової школи учні 
починають навчатися за різними напрямами (at the end of their sixth 
year of primary school, pupils start to follow different educational 
paths). 

За алгоритмом другої класифікаційної версії – рівнями диференціації 
обов’язкової середньої освіти – експерти у країнах Європейського Союзу 
визначають також три структурних модулі: 

o найпоширенішим, характерним для більшості країн Європейського 
Союзу є навчання в обов’язковій середній школі на базі загальної 
програми (compulsory secondary schooling follows a common core 
syllabus ); 

o варіативність – в Німеччині, Люксембурзі та Австрії – навчальних 
напрямків у системі середньої освіти, один з яких учні обирають у 
віці від десяти до дванадцяти років перед завершенням навчання у 
початковій школі (a diversified secondary education system, such that 
pupils have to choose between various educational paths); 

o вибір – у Франції – майбутньої професійної (кар’єрної) орієнтації 
на вищому ступені середньої освіти – за один рік до завершення 
обов’язкового навчання  (upper secondary education begins one year 
before completion of  compulsory education) [15, 19-25, 57, 62, 165-
167]. 

Позначені тут моделі структурних трансформацій в обов’язковій освіті 
країн Європейського Союзу, систематизовані за певними параметрами у 
порівняльних дослідженнях авторитетних міжнародних експертів з освіти, 
переконливо свідчать про те, що стратегії освітянських реформ, розпочатих у 
Західній Європі ще у 60-70-ті роки ХХ ст., зорієнтовані й наприкінці ХХ ст. 



на “новий тип загальноосвітньої школи, який немає аналога у попередній 
історії народної освіти” [3, 91]. 

Демократичні імперативи сучасного суспільного поступу, їх 
концептуально-філософський зміст й високий духовний пафос, національно-
культурний i соціально-економічний контекст, спрямовані на розбудову 
принципово нового суспільного устрою у гуманістичних координатах Миру, 
Злагоди і Співпраці.  

 
Список використаних джерел 

1. Василюк А., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки. 
– Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 119с. 

2. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи. – 
Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 139с. 

3. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге 
ХХ века. – Москва: Изд-во УРАО, 1999. – 208с. 

4. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика. – Москва: 
Изд-во “Институт практической психологии”, Воронеж: Изд-во НПО 
“МОДЭК”, 1996. – 256с. 

5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию 
/ Отв.ред. и сост. П.В.Алексеев. – Москва: Изд-во “Школа-Пресс”, 
1995. – 448с. 

6. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей. – 
Москва: [Педагогическое общество России], 2000. – 352с. 

7. Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище // 
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, 
прогноз / За редакцією акад. НАН та АПН України В.Г.Кременя. – 
Київ: Наукова думка, 2003. – С.9-35. 

8. Курдюмова И.М. Демократия в управлении образованием: опыт 
зарубежных стран. – Москва: Изд-во РАО, 2003. – 144с. 

9. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – Київ: Центр “Магістр-S” 
Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256с. 

10. Матвієнко О.В. Стратегії освітніх реформ у країнах Європейського 
Союзу: тенденції й проблеми // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО 
Київського національного лінгвістичного університету 
(LINGUAPAX-VIII): Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип.6. – 
Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – С.510-512. 

11. Ничкало Н.Г. Сучасні проблеми розвитку системи неперервної 
професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід // Неперервна 
професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз / За 
редакцією акад. НАН та АПН України В.Г. Кременя. – Київ: Наукова 
думка, 2003. – С.345-448. 

12. Паскуаль де ла Парте Ф.С. Европа на пороге ХХІ века // Европа на 
пороге ХХІ века: ренессанс или упадок? – Москва: [ИНИОН РАН], 
1998. – C.12-29. 



13. Реформы образования в современном мире: глобальные и 
региональные тенденции. – Москва: Изд-во Российского открытого 
ун-та, 1995. – 272с. 

14. Сисоєва С.Педагогічні технології у неперервній професійній освіті // 
Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, 
прогноз / За редакцією акад. НАН та АПН України В.Г.Кременя. – 
Київ: Наукова думка, 2003. – С.449-564. 

15. A Decade of Reforms at Compulsory Education Level in the European 
Union (1984-1994). – Brussels: European Union of EURYDICE (The 
Information Network on Education in Europe), 1996. – 315p. 

16. Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej. – Warszawa: 
Wydawnictwo “Zak”, 1997. – 168s. 

17. Mitter W. Wege der Schulreform in europäischer Perspektive // Edukacja 
w perspektywie europejskiej na przełomie XX i XXI wieku / Red. 
naukowa: M.S. Szymański. – Warszawa: [IBE], 1999. – S.33-52. 

 
 


