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Одним з провідних засобів побудови нової моделі українського 

суспільства, що розвивається згідно із законами демократії та ринкової 
економіки, виступає освіта. В умовах глобальної перебудови всіх рівнів 
системи освіти України для забезпечення її всебічного розвитку, єдності 
національного і загальнокультурного компонентів істотного значення 
набуває відродження, оновлення і вдосконалення сучасної української 
школи. Успішному виконанню цього завдання сприяє визначення державних 
вимог до загальної середньої освіти як основи соціокультурного становлення 
молодої людини в суспільстві. Отже, існує гостра потреба у прийнятті 
нормативного документа – державних стандартів базової і повної середньої 
освіти. 

Стандартизація в освіті – це відповідь філософії освіти та педагогіки на 
процеси глобалізації, звернені до сучасної освіти. Глобалізація освіти веде до 
її повної інтернаціоналізації, тобто до визначення змісту знань, які необхідно 
передавати, стандартизації знань, формування спорідненої системи цінностей 
тощо. 

Сьогодні в Європі активно триває процес розробки освітніх стандартів.  
Значний інтерес у цьому зв’язку становить система педагогічної освіти 
Великої Британії з її багатовіковими традиціями у галузі навчання та 
виховання. 

Розвиток шкільної освіти у Великій Британії досліджує багато 
науковців. За останній період предметом наукового аналізу стали проблеми 
реформування та структурування змісту середньої освіти (Г.Єгоров, І.Іванюк, 
Н.Лавриченко, О.Локшина, Б.Мельниченко, О.Овчарук, О.Першукова, 
А.Сбруєва, І.Тараненко та ін.). Однак проблемі стандартизації змісту 
середньої освіти приділялась незначна увага. 

Завдання статті – детальніше охарактеризувати стандартизацію освіти  
в Англії та Уельсі як логічне продовження роботи вітчизняних 
компаративістів над актуальними проблемами англійської освіти, що в 
умовах переходу до інформаційного суспільства набуває особливої цінності у 
контексті підготовки основного ресурсу розвитку сучасної економіки – 
висококваліфікованого спеціаліста. Це є можливим лише за наявності 
високого рівня освіти, що досягається завдяки розвитку змісту освіти 
відповідно до вимог нових суспільно-економічних відносин. 

Отже, основною тенденцією розвитку змісту освіти в Англії та Уельсі 
стає стандартизація змісту освіти, тобто обов’язкова нормативна проекція, 
насамперед його найістотнішої частини. Йдеться про запровадження освітніх 
стандартів (базового компонента чи спільного ядра), що розуміється як 
”знання, навички та цінності, які завдяки своїй фундаментальній важливості 



для особи і суспільства повинні надавитися усім учням протягом навчання у 
школі” [11, 1102-1103 ].  

Загалом англійський стандарт освіти – європейський, що передбачає 
зміст навчання у дусі вимог європейської співдружності. Запровадження 
національного стандарту як обов’язкового мінімуму знань і вмінь, якими 
повинні оволодіти учні насамперед в основній школі, характеризує сьогодні 
Велику Британію як країну з децентралізованою системою управління. 
Функцію стандарту виконує „The National Curriculum” – національний 
навчальний план. 

Прийняття стандарту пов’язано з глобальними змінами ХХ століття в 
організації англійської системи освіти та економічному розвитку країни. 
Через те, що дуже часто помилково зрозумілі традиції протиставлялись 
новим ідеям, Велика Британія втратила економічне лідерство. Стало 
помітним її суттєве відставання від нових стандартів освіти. 

На думку Майкла Портера, протягом останніх десятиріч “вища освіта 
стала доступною лише для невеликого, а головне – для меншого проценту 
студентів, ніж у багатьох інших передових країнах. Освіта для еліти має 
переважно гуманітарний, часто науковий профіль і втрачає практичну 
спрямованість. Найбільш серйозною проблемою є рівень, якість освіти 
середнього учня. Система освіти відобразила та посилила в англійській школі 
тенденції до вилучення змагання серед учнів” [3, 573]. 

Коли уряд очолила Маргарет Тетчер, система освіти все ще мала 
егалітарний характер. Недоліки загальної системи освіти негативно впливали 
на розвиток країни. Тому реформи, проведені урядом Тетчер охопили і сферу 
освіти. З кінця 80-х років ведеться робота до розширення та насичення 
обов’язкових дисциплін, створення досить широких державних освітніх 
стандартів. 

У другій половині 80-х років у британській системі освіти було 
проведено цілий ряд реформ. Особлива увага приділялась розробці нових 
навчальних програм, підвищенню якості викладання. Закон про реформу 
освіти (1988) став своєрідною програмою реформ і серйозним кроком у 
перебудові системи освіти після 1944 р. 

Метою реорганізації було підвищення якості освіти у країні, 
сформульована вона  була таким чином: „Неухильно підвищувати рівень 
освіти, причому, хоча б так само швидко, як він росте в країнах-суперницях” 
[9, 20]. Таким чином, стурбованість правлячих кіл зниженням 
конкурентоспроможності Великобританії у порівнянні з деякими іншими 
країнами Заходу прямо пов’язана з освітнім потенціалом населення. Цілком 
очевидно, що уряд вирішив зміцнити роль і статус своєї держави у світі 
шляхом удосконалення освітньої системи. 

Важко переоцінити значення закону 1988 р. Ідеї про 
загальнонаціональний зміст освіти, що визрівали протягом десяти років, 
остаточно втілились у ньому.  

Законом 1988 р. була затверджена державна навчальна програмах (The 
National Curriculum), що базується на десятьох основних предметах: 



англійській мові, математиці, природничих дисциплінах, історії, географії, 
технології, музиці, образотворчому мистецтві і фізичному вихованні, 
іноземних мовах. Релігія, як зазначено в законі, повинна вивчатись у 
відповідності з попереднім законом, тому всього виходить одинадцять 
обов’язкових дисциплін [7, 6].  

Інший важливий аспект реформи – зміна системи управління, 
особливо в сфері розробки змісту освіти. З 1944 р. ці функції були 
покладені на місцеві органи. У законі 1988 р. чітко говориться, що контроль 
за змістом освіти буде здійснювати державний секретар освіти. Це означає, 
що центральні органи забирають частину функцій у місцевих. 

Централізація управління освітою супроводжується посиленням прав 
шкіл з деяких питань. Важливим розділом нового закону стала стаття про 
можливості створення шкіл прямого субсидування, що підпорядковуються 
безпосередньо департаменту освіти, а не місцевим органам освіти, якщо таке 
рішення буде прийняте більшістю голосів ради опікунів та зборами батьків. 
Уряд консерваторів прийняв такі міри, щоб вивести школи з-під впливу 
місцевих органів освіти. 

Директори шкіл зобов’язані забезпечити впровадження нового змісту 
освіти, перехід його в конкретні навчальні програми. Школам надається 
перевага самостійно вирішувати, як викладати предмети національного 
навчального плану – у виді окремих предметів або іншим способом (в 
інтегрованих курсах, модульних програмах і т.д.). 

Підвищується роль батьків у діяльності навчальних закладів. Вони 
знайомляться з опублікованими доповідями про результати роботи школи, 
своє схвалення або невдоволення можуть висловити в особистих бесідах із 
учителями, на батьківських зборах. Вони також мають право вибрати будь-як 
школу для навчання своїх дітей. 

Як же реформа 1988 р. розвертається в 90-і роки? Які її перші 
результати? Які нові напрямки розвитку освіти? 

Більшість дебатів,  дискусій,  публікацій у Великій Британії з питань 
освіти стосуються її стандартів. Одні діячі освіти стверджують, що 
стандарти зростають, інші так само наполегливо попереджають про їхнє 
падіння. У книзі оглядача Бі-бі-сі М.Бейкера приводяться результати різних 
спостережень. Так, якщо в 1988 р. 42% випускників шкіл одержали позитивні 
оцінки на іспитах, то в 1993 р. таких стало 52% [6, 194]. Здавалося б, ці 
цифри свідчать про успіхи в сфері освіти. Однак відразу наводяться дані 
міжнародних досліджень, що доводять цілком протилежне: у 1993 р. 16-літні 
учні Великої Британії показали з математики, рідної мови і природничих наук 
набагато гірші результати, ніж їхні однолітки з Німеччини, Франції і Японії. 
Це свідчить про те, що або ріст стандартів Великої Британії незначний, або 
інші країни теж нарощують освітній потенціал, або система тестування й 
іспитів не дає адекватної картини рівня знань і умінь. 

Реформа, розпочата в 1988 р., коректується по мірі її здійснення. Уряд і 
педагогічна громадськість починають продовжують вдосконалювати 
освіту. Велику роботу провела на початку 90-х рр. національна комісія 



запитань освіти, головою якої був лорд Дж.Волтон, а спонсором – фонд Поля 
Хемліна. Покликана сформулювати мету та політику у сфері освіти, комісія 
випустила в 1993 р. доповідь „Учитись процвітати” (Learning to succeed) з 
підзаголовком – „Радикальний погляд на освіту сьогодні і стратегія на 
майбутнє”. Цей об’ємний документ (458 с.) дає аналіз стану освіти в 
країні і вказує стратегічні напрямки її  розвитку [1, 91-98]  

Доповідь „Учитись процвітати” – всеоб’ємна. У ній аналізуються всі 
ступені і сфери освіти і даються рекомендації про те, як досягнути позитивних 
зрушень. Ці рекомендації формулюються у вигляді семи цілей, що 
узагальнені таким чином: 

1. Високоякісна дошкільна освіта повинна бути доступна дітям у віці 
3-4 років. 

2. Навчальні курси повинні виявляти і  розвивати в кожній дитині все 
краще. 

Ця мета стосується розробки повноцінного змісту освіти, що 
максимально розвивала б закладені в дитині задатки. Рекомендується замість 
десяти або одинадцяти обов’язкових предметів увести п’ять основних сфер 
знання: 1) мови; 2) математика; 3) природничі науки і технологія; 4) виразні 
(експресивні) мистецтва (сюди відноситься і фізкультура); 5) гуманітарна 
сфера, у тому числі суспільні науки. 

Передбачається також увести новий диплом про середню освіту – 
звичайного рівня (після 11-річної обов’язкової школи) і підвищеного рівня 
(після 13-річної повної середньої школи) – замість діючих сертифікатів 
про неповну, повну загальну середню освіту і професійну кваліфікацію. 

3. Кожен учень на кожному уроці має право на гарне викладання і 
відповідні  умови навчання. 

Цей розділ стосується вчителя, його підготовки. Особливе значення 
надається підвищенню кваліфікації викладачів – пропонується, щоб кожна 
школа сприяла цьому, щоб кожен учитель мав план особистого розвитку і два 
робочі дні на рік міг підвищувати свій рівень на курсах удосконалення. 

4. Кожний повинен учитися все життя, і таке прагнення варто 
заохочувати. 

Тут мова йде про безперервну освіту, про залучення у систему 
формального і неформального навчання більшої кількості молодих людей і 
дорослих. 

5. Управління освітою і подготовкою кадрів слід об’єднати. 
Пропонується об’єднати департамент освіти з відділами департаменту 

зайнятості, що займаються підготовкою кадрів, профтехосвітою, оскільки це 
повинно підвищити якість загальної та професійної освіти. 

6. Варто збільшити суспільні і приватні інвестиції в освіту і 
підготовку кадрів. 

Комісія пропонує збільшити фінансування освіти, у першу чергу це 
стосується дошкільного виховання, профтехосвіти, підготовки вчителів, 
вечірньої вищої освіти. 



7. Досягнення повинні постійно зростати, а зрушення, що 
відбуваються – повинні бути відкриті для оцінки кожним членом 
суспільства. 

Ця мета частково повторює попередні, інтегрує їх, озвучуючи заклик 
комісії до всіх політичних сил, учителів, батьків та учнів об’єднати зусилля в 
справі удосконалювання освіти.  

Висунуті комісією цілі звучать по-різному – одні з них конкретні, інші 
носять узагальнюючий характер. Однак документ свідчить про серйозність 
намірів англійської педагогічної громадськості. Насамперед відзначимо ще 
раз, що освіті приділяється зараз набагато більше уваги, ніж раніше. 

На думку М.Бейкера, закон 1988 р. змінив англійську “систему 
настільки фундаментально, що її не можна  повернути назад” [6, 34]. 
Спочатку на вивчення обов’язкових предметів у старших класах неповної 
середньої школи передбачалось відводити 85% навчального часу [5, 7]. 
Однак це настільки перечило традиціям Великої Британії і викликало 
критику, що обов’язковий компонент через рік скоротився до 80-70% 
навчального часу [8, 20]. Наприкінці 1994 року воно охоплювало 80% 
навчального часу для дітей 5-14 років і лише 60% – в останніх двох класах 
неповної середньої школи [9, 38]. 

У документах департаменту освіти за 1994 рік підкреслюється:  
1) зміст освіти для дітей 7-11 років скорочується; 
2) зменшується кількість жорстких розпоряджень для шкіл та 

вчителів по відношенню до змісту освіти і замість 1000 
конкретних цілей навчання тепер дається 200 загальних описів 
стандартів у різних сферах знань; 

3) національний навчальний план (The National Curriculum) буде, як 
раніше, сприяти підвищенню стандартів; у той же час надаватиме 
вчителям більше незалежності. 

Уряд чинить великий тиск на школи з метою переорієнтації освіти з 
переважно гуманітарної на ту, яка готує до життя і діяльності у 
високотехнологічному суспільстві. Включення природничих наук та 
технології до ряду обов’язкових дисциплін мало на меті сприяти вирішенню 
цього завдання. Так у 1988 році була проголошена програма “Ініціатива 
освіта – бізнес” [7, 6]. Уряд передбачає включення  обов’язкової для всіх 
учнів старших класів практики на будь-якому підприємстві на протязі 2-х 
тижнів у рік. Зв’язок з виробництвом у Великобританії вважається дуже 
важливим для рівня підготовки кваліфікованих спеціалістів, так як бізнес 
може допомогти освіті з фінансової точки зору, організувати програми 
професійної підготовки, визначити напрямки розвитку освіти. Таке 
співробітництво веде до створення нового типу середніх шкіл – міських 
технологічних коледжів. Вони дають широку загальну освіту з акцентом на 
природничі науки та технологію.  

Іншим важливим напрямком розвитку змісту освіти у контексті 
подальшої інтеграції у Європейський Союз стає зростання інтересу до 
викладання іноземних мов. У порівнянні з такими країнами Європи як Данія, 



Швейцарія та іншими, де в школі вивчається декілька мов, Велика Британія 
відстає. Така ситуація пояснюється перетворенням англійської мови у 
міжнародний засіб спілкування. Так, видатний англійський педагог Дж. Уайт 
не бачить “причин для вивчення іноземної мови як обов’язкового предмета за 
умови, що англійська мова є світовою мовою” [12, 153]. 

Однак, у Великобританії розуміють, що для вільного пересування 
робочої сили, яке забезпечується домовленостями Європейського Союзу, 
необхідно знати інші мови. Викладання іноземної мови поширюється, 
проникає у початкову школу, стає обов’язковим. 

Таким чином, Велика Британія, ставши на шлях реформ наприкінці 80-
х рр., активно проводила їх і в 90-х рр. Однак деякі напрямки модернізації 
освіти коректуються у відповідності до результатів реформи, перших 
результатів реформи, традицій країни та менталітету вчителів. Державні 
стандарти впроваджувалися у школах більш ширше. Однак розвиток освіти 
наприкінці ХХ ст. все більше визначався вимогами Європейського Союзу. 
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