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ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ. БРИТАНСЬКА МОДЕЛЬ  
ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЄВРОПІ 

Протягом останніх десятиліть в усіх країнах спостерігається зростання 
ролі освіти. Численні прогнози дозволяють вважати, що цей процес буде ще 
більшою мірою визначати обличчя часу, який надходить. Незабаром опис 
рівня освіти громадян стане одним із найважливіших параметрів 
характеристики культурно-цивілізаційного стану певного суспільства, більш 
істотним показником, ніж усі інші традиційні показники. Це зумовлено 
вступом людства на межі тисячоліть до нового типу цивілізації. 

Основними загальноцивілізаційними тенденціями, що зародилися в 
останні десятиліття і стверджуватимуться в ХХІ столітті, є: глобалізація 
суспільного розвитку; набуття людством здатності до самознищення; перехід 
від індустріальних до науково-інформаційних технологій, які значною мірою 
базуються не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, (на знаннях) і 
які визначаються рівнем людського розвитку в країні, станом наукового 
потенціалу нації. “Суспільство стає більш людиноцентристським. 
Індивідуальний розвиток особистості за таких умов є, з одного боку, 
основним показником прогресу, а з іншого – головною передумовою 
подальшого розвитку суспільства. Тому найпріоритетнішими сферами в ХХІ 
ст. стають наука й освіта”, - відзначив у своїй доповіді на Ювілейній 
науковій сесії АПН України міністр освіти і науки, президент АПН України, 
академік НАН Василь Кремень [1].  

Серед важливих рис глобалізації суспільного розвитку слід назвати 
тенденцію до зближення націй, народів і держав; кроки до створення 
спільного економічного поля та інформаційного простору; дедалі тісніше 
зближення характеру суспільних відносин у різних країнах світу. В 
європейській та світовій освіті також відбуваються інтеграційні процеси. 
Україна має намір приєднатися до Булонської конвенції, яка передбачає 
зближення освітніх систем країн Європи. Ось чому потрібно знати зарубіжну 
освіту, узгоджувати власні кроки з апробованим досвідом та поширеними на 
континенті стандартами. “Ми повинні влитися в європейський освітній 
простір з тим, щоб не залишитися поза Європою не тільки в освіті, а й у 
житті в цілому”, - підкреслив Василь Кремень [1]. 

Сьогодні докорінно змінюються завдання школи. Вони полягають не в 
тому, щоб дати учневі певну освіту в синтетичній капсулі, а щоб забезпечити 
молоду людину вмінням функціонувати в умовах, коли знання і технології 
змінюються набагато швидше, ніж покоління людей. У цих умовах зростає 
значення вміння самонавчання. Самонавчання стає необхідним у 
пристосуванні до змінних потреб ринку праці. У ХХІ столітті людина буде 
змушена багато разів змінювати роботу та зважати на старіння раз набутих 
знань. До самонавчання треба приготувати, тобто багато разів вправлятися в 
ситуації, коли учень планує власне навчання і потім сам вчиться. 



Приготувати до самонавчання – це виробити вміння пошуку і критичного 
використання джерел інформації (від бібліотек до Інтернету), навчити 
аналізу і синтезу даних. При цьому змінюється роль вчителя – він не стільки 
постачає знання, скільки допомагає учневі творити і реалізовувати програми 
самонавчання.  

Отже, учитель стане організатором самонавчання учнів. Зробити це він 
зможе у співпраці з комп’ютером, за умови використання сучасних 
інформаційних технологій, включаючи Інтернет. Випускник середньої школи 
повинен вміти користуватися цими досягненнями цивілізації, щоб бути 
успішним у подальшому житті. Дати йому ці вміння – завдання школи.  

Для успішного спілкування зі світом все більшу роль відіграватиме 
знання іноземних мов. Сьогодні навчання іноземних мов розглядається як 
процес особистісного розвитку людини в контексті полілогу культур. Багато 
політиків переконані, що визнання однієї мови офіційною сприяє 
національній єдності, а підтримка кількох мов перешкоджає такому 
об’єднанню. Тому,  обстоюючи вибір єдиної національної мови, вони інколи 
ігнорують важливість вивчення інших мов. Незважаючи на переконаність 
великої кількості людей у тому, що монолінгвізм відповідає природному 
стану людини і умовам, в яких вона живе, вчені вже давно констатували 
наявність двомовності і багатомовності у переважної більшості населення 
планети. Це означає, що монолінгвізм не є нормою мовного спілкування. 
Багатомовність – це суттєве досягнення людства, здатність людей до 
розуміння інших культур, до цивілізованості, вихованості і толерантного 
ставлення до інших. Оволодіння кількома іноземними мовами є найкращою 
гарантією взаєморозуміння між народами [2, 10-11]. Знання іноземних мов 
допоможе молодій людині реалізуватися, виробити планетарне мислення, 
відчути себе і патріотом, і громадянином світу. 

В останні роки в різних країнах зростає зацікавлення проблематикою 
багатокультурного виховання. Сьогодні виховання має завдання подолати 
стереотипи, через які все ще переслідуються представники інших народів. 
Існують різні моделі освіти, пов’язані з ідеєю багатокультурності.  

Істотним елементом освітньої політики сьогодні є необхідність 
створення рівних освітніх шансів для всіх. Принцип рівних освітніх 
можливостей повинен реалізовуватися у різних сферах. Належної уваги 
потребує молодь, яка з тієї чи іншої причини випадає з навчання і відносно 
якої існує небезпека деморалізації та маргіналізації. Цьому потрібно 
протистояти на всіх можливих рівнях. Крім того, йдеться про право дітей з 
особливими потребами на розвиток в умовах, максимально наближених до 
нормальних, а значить, на навчання в інтегрованих школах разом зі 
здоровими дітьми. Подібний контакт матиме благотворні наслідки для обох 
сторін. Творення таких шкіл вимагає змін суспільної ментальності.  

Очевидна тенденція в галузі освіти в наші дні – це і поступове створення 
нової моделі управління освітою, яка базується на партнерстві багатьох 
сторін: учителів, батьків, представників місцевої влади, майбутніх 
працедавців випускників. Усвідомлення існування цієї моделі дозволяє 



різним країнам створювати власні її варіанти. До того ж, всюди 
спостерігається тенденція до децентралізації планування, але разом з тим – 
прагнення, щоб держава вказувала найважливіші напрямки стратегічних дій. 

Отже, в найближчі десятиліття нас очікують такі глибокі зміни в освіті, 
яких не зазнала ще жодна система освіти на Землі. При цьому необхідно 
постійно вивчати досвід в освіті різних країн, не копіюючи, а творчо 
використовуючи його, піднімаючи якість освіти до рівня найкращих світових 
зразків. 

Аналіз освітніх проблем сьогодення в контексті історично апробованих 
зразків показує, що уваги заслуговує досвід Великої Британії, система освіти 
і виховання якої має давні традиції. Минуло немало часу відтоді, коли 
Оксфорд і Кембридж стали символізувати якість освіти, а виховання 
гармонійно розвиненої особистості (“джентльмена”), людини здорової і 
духовно багатої, із сильною волею і характером, принесло системі 
виховання, існуючій у британських навчальних закладах, славу. Ось чому і 
серед слов’янських дослідників є багато тих, хто в тій чи іншій мірі 
торкається у своїх працях питання розвитку педагогічної думки та шкільної 
освіти у Великій Британії в різні історичні періоди. Це Н.Альошкіна, 
А.Барбарига, Л.Ваховський, Н.Винокурова, Н.Воскресенська, Б.Вульфсон, 
О.Джуринський, І.Іванюк, В.Кумарін, Л.Латун, В.Макаєв, В.Мітіна, 
І.Панченко, Н.Сергєєва та ін. 

Як відомо, у Великій Британії діти отримують обов’язкову освіту у віці 
від 5 до 16 років. 5-11 років – період навчання у початковій школі, в 16 років 
закінчується обов’язковий курс неповної середньої школи, у 18 років – курс 
повної середньої школи. Понад 90% дітей навчається у державних школах, 
які фінансуються державою. Решта – у приватних школах. Вся історія 
англійської освіти становить собою поступовий перехід від багатотипної 
системи середніх шкіл, в якій виявлялася дія зовнішньої диференціації, до 
єдиного типу - об’єднаних шкіл. Зараз у них навчається 93% учнів 
державного сектору системи освіти.  

Для англійської школи характерним є високий ступінь диференціації 
змісту освіти. В основі такого підходу лежить теоретичне положення про те, 
що навчання кожної дитини повинне будуватися відповідно до її здібностей 
та рівня інтелектуального розвитку. Тому кожна дитина повинна навчатися у 
власному темпі. Основним засобом реалізації принципу диференціації у 
школах Британії є те, що, крім обов’язкових предметів, існує система 
предметів за вибором. Завдяки цій системі навчальні плани шкіл дуже гнучкі. 
У деяких школах існують можливості складання майже тисячі варіантів 
індивідуальних планів учнів відповідно до інтересів та здібностей дітей. При 
цьому приділяється увага вирішенню проблем як обдарованих дітей, так і 
невстигаючих учнів, а також дітей з особливими освітніми потребами. 
Наприклад, для дітей з деякими фізичними вадами передбачається 
використання допоміжних засобів, навчання в малих групах, додаткова 
індивідуальна допомога, зменшення навчального навантаження; окремі 
предмети не вивчаються взагалі, замість них пропонуються інші курси або 



декілька предметів об’єднуються в інтегровані курси. Обдаровані діти 
навчаються разом з усіма у класах змішаних здібностей, але при роботі з 
ними використовуються такі форми, як переведення у старшу вікову групу, 
прискорене навчання, збагачення навчальних програм, диференційовані 
домашні завдання і т. ін. Використовуються підручники, що передбачають 
навчання учнів на різних рівнях (науково-теоретичному, прикладному, 
практичному). Уніфікований екзамен на загальне свідоцтво про середню 
освіту також має диференційований характер.  

Британська система освіти характеризується високим ступенем 
децентралізації. Реформа, розпочата у 1988 році, основними напрямками якої 
стали курс на загальнонаціональний зміст освіти та зміна системи 
управління, коректується в останні роки відповідно до зміни обстановки, 
перших результатів, традицій країни. Курс реформи на централізацію освіти 
зберігається, але зроблено деякі поступки вчителям і школам: обсяг 
державних освітніх стандартів дещо скоротився, зменшується зміст 
навчальних програм з обов’язкових предметів [3, 98]. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, очоливши уряд лейбористів 
у 1997 році, підкреслив, що “освіта є пріоритетом номер один для уряду”. Він 
поставив завдання підвищити якість освіти у Великій Британії до рівня 
найкращої у світі. Важлива роль при цьому відводиться впровадженню в 
навчальний процес сучасних інформаційних технологій. Для цього 
розроблена державна програма створення Національної навчальної мережі. 
Окрім цього, інформаційні технології є важливою складовою частиною 
Національного Навчального Плану. Уряд поставив завдання з’єднати кожну 
школу з інформаційною супермагістраллю, забезпечивши безкоштовне 
під’єднання до неї шкільних комп’ютерів та дешеві телефонні тарифи. Це дає 
можливість школам спілкуватися між собою в комп’ютерній мережі, 
під’єднуватися до всіх британських освітніх закладів – бібліотек, коледжів, 
університетів, музеїв, галерей. Коло спілкування необмежене [4]. В Інтернеті 
спеціально виділено ресурси для розміщення якісної інформації освітнього 
характеру, яку можна вивчати і викладати. Створення і розвиток 
Національної мережі навчання – головна частина стратегії уряду Британії в 
галузі освіти сьогодні. Як відзначив Дж.Браун, керівник відділу розвитку 
Британського агентства освітніх технологій і комунікацій, “Національна 
мережа навчання обіцяє зробити революцію в педагогічних технологіях” [5]. 

Ще один важливий напрямок розвитку змісту освіти у Великій Британії 
в світлі подальшої інтеграції в Європейський Союз – це посилення уваги до 
викладання іноземних мов. Якщо в деяких інших країнах учні вивчають у 
школі декілька мов, то Велика Британія відстає в цьому відношенні. Така 
ситуація пояснюється перетворенням англійської мови на міжнародний засіб 
спілкування. Деякі британські педагоги вважають, що немає підстав для 
вивчення іноземної мови як обов’язкового предмета. Проте багато людей в 
країні розуміють, що для вільного пересування робочої сили за 
домовленостями Європейського Союзу необхідним є  знання інших мов. 
Викладання іноземної мови розширюється, проникаючи в початкові школи. 



Отже, аналіз сучасного стану та напрямків розвитку освіти у Великій 
Британії в контексті інтеграційних процесів, що відбуваються в 
європейському освітньому просторі, дозволяє виявити деякі елементи 
британської моделі, які можуть бути використані вітчизняними педагогами за 
умови адаптації до української системи шкільної освіти. Це:   

– складання навчальних програм відповідно до інтересів та рівня 
розвитку окремих учнів; 

– запровадження у навчальні плани інтегрованих курсів; 
– навчання у класах змішаних здібностей та тимчасове групування учнів 

одного віку з однаковим рівнем успішності для занять з конкретного 
предмета; 

– навчання обдарованих дітей у класах змішаних здібностей з 
використанням різних форм; 

– внесення модифікацій у навчальні плани невстигаючих учнів та дітей 
зі спеціальними освітніми потребами; 

– використання тестових методик для визначення розумових здібностей 
та професійних намірів учнів; 

– застосування різних форм та методів диференційованого навчання. 
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