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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Одним із головних шляхів реформування виховання Державна 
національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) вважає 
“розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи 
виховання з урахуванням вітчизняного досвіду”, “організацію родинного 
виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення 
педагогічного всеобучу батьків” [1, 17].  

Вирішення цієї проблеми за умов національно-культурного відродження 
України, зміцнення української сім’ї, удосконалення форм і методів 
виховання в ній підростаючого покоління набуває особливої актуальності. 
Вивчення зарубіжного досвіду інших країн, особливо Великої Британії, де 
система сімейного виховання є значимою ланкою всього виховного процесу, 
добре сформованою, відшліфованою впродовж віків і перевіреною життям, 
набуває особливої ваги. 

Вагомий внесок в розробку питань сімейного виховання зробили 
вітчизняні вчені Г.С.Сковорода, О.В.Духнович, К.Д.Ушинський, Г.Ващенко, 
А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, М.О.Стельмахович та ін., педагоги-
мислителі Е.Берк, Т.Мор, Дж.Уінстенлі, Дж.Локк, Т.Спенсер та ін. Проблеми 
виховання в британській родині аналізувалися в публікаціях інших 
британських педагогів і соціологів: Н.Аберкомбі, Т.Александера, С.Гудмана, 
Л.Давідофа, Л.Ірвіна, Д.Моргана та ін. 

У цій роботі розглядаються особливості сімейного виховання у Великій 
Британії дітей молодшого шкільного віку. 

Сім’я – це головний інститут становлення людини. Роль сімейного 
виховання у формуванні особистості в різні епохи і різними мислителями 
оцінювалася по-різному. Варто лише згадати Платона, Т.Кампанеллу, 
Ш.Фур’є та інших, які вважали, що сімейне виховання поступається перед 
громадським і саме по собі має негативний вплив на становлення людини. 
Історія світового розвитку, педагогічна теорія і практика довели хибність цих 
поглядів. Моральна, фізична, розумова досконалість суспільства багато в 
чому залежить від досконалості інституту сім’ї [4]. 

Першоосновою виховної діяльності у Великій Британії є родинне 
виховання; цю країну називають школою сім’ї, домашнього вогнища, 
материною і батьківською наукою, першим університетом життя. У 
педагогіці жодної країни світу не відводиться таке велике місце вихованню в 
сім’ї, як це робиться у Великій Британії. 

Зміст сімейного виховання у Великій Британії охоплює фізичний та 
інтелектуальний розвиток дитини, засвоєння моральних цінностей, ідеалів, 
культурних традицій, етичних норм взаємин між людьми, розвиток творчої, 
працелюбної особистості, передачу їй практичних умінь і навичок, 
формування естетичних смаків, активної життєвої позиції, високої політичної 



культури, виховання почуття патріотизму, правильного розуміння 
громадянського обов’язку, підготовку до сімейного життя. 

Так як сучасне суспільство Британії перш за все вимагає від своїх 
громадян особистої енергії та ініціативи, фізичної загартованості та твердого 
характеру, то найсуттєвішими рисами сімейного виховання в Англії є 
виховання незалежного характеру, фізичний розвиток і зміцнення волі. Своє 
головне завдання англійська сім’я  вбачає у вихованні дітей, гідних старших 
поколінь. Фундаментальними засадами виховання в Англії є свобода і 
незалежність, практичність і корисність. 

Сімейне виховання у британців споконвіку будується на урахуванні 
особистостей кожної вікової групи. Відомо, що головною рисою дітей 
молодшого шкільного віку є розвиток психіки на основі провідної діяльності 
– навчання; саме у цьому віці у дитини формується ставлення до діяльності 
як до відповідальної суспільно-значущої праці. Протягом цього періоду 
дитина набуває значний обсяг знань, умінь, навичок, збагачується її досвід 
соціальної поведінки, з’являються перші сімейні ціннісні орієнтації, 
відбувається розвиток вищих почуттів: моральних, інтелектуальних, 
естетичних [2]. Вимоги батьків до дітей у цей період є посильні, доцільні, 
зрозумілі для них, справедливі, систематичні та послідовні. В цей час 
британці основну увагу спрямовують на виховання вольового характеру і 
фізичної загартованості, тому одним з дієвих методів виховання вважається 
режим, розумний та чіткий розпорядок життєдіяльності. Врахування 
особливостей характеру дитини, майстерне володіння багатьма прийомами і 
методами впливу на неї, дотримання сімейної злагоди та взаєморозуміння 
між членами родини – все це приводить до успіху.   

У сімейному вихованні британці вміло користуються системою 
стимулюючих засобів, до яких належать: педагогічна вимога, суспільна 
думка, орієнтація на очікувану радість, змагання, настанова, похвала, 
заборона, нагорода, застереження, навіювання, заохочення, покарання. Дуже 
обережно британці користуються системою заохочень і покарань. 
Найпоширенішими видами заохочень є похвала, подяка, нагорода, лагідний 
погляд, усмішка. Будь-який вид заохочень повинен зміцнювати віру в себе, у 
свої сили і можливості. Особливої актуальності це набирає для дитини 
молодшого шкільного віку, так як у цей період їхня самооцінка є 
конкретною, ситуативною, і багато в чому визначається оцінкою батьками 
їхньої роботи та поведінки. Коли у дитини невдач більше, ніж успіхів, і цю 
ситуацію ще й постійно підтримують батьки, то результатом може бути 
розвиток почуття невпевненості в собі та неповноцінності [2]. У Великій 
Британії завжди засуджувалися такі види покарань, які принижують людську 
гідність, погано впливають на здоров’я дитини. Піклування про здоров’я і 
нормальний фізичний стан дитини, розвиток і зміцнення тіла завжди займали 
чільне місце у системі сімейного виховання дітей молодшого шкільного віку, 
так як у цей період відбувається активне анатомо-фізіологічне дозрівання. 
Батьки дбають про загартування дітей з юних літ. Традиційно дітей 
обливають холодною водою, створюють дещо суворі умови життя. 



Опалювати спальні, наприклад, у англійців вважається майже аморальним 
[3]. При такому режимі дитина росте здоровою та енергійною. Фізичні 
вправи та ігри життєво необхідні дитині у цьому віці. І діти, і дорослі раз на 
тиждень відвідують секції футболу і тенісу, легкої атлетики, художньої 
гімнастики. Британські діти рідко бувають першими у якомусь певному виді 
спорту, зате більше, ніж їх ровесники з інших країн, ознайомлені з кожним із 
них. У створеній британцями стрункій системі фізичного виховання 
переважають такі компоненти: загартування організму, різноманітні вправи, 
ігри на свіжому повітрі, зручний одяг, невишукана їжа. “Англійці дуже 
невибагливі до щоденної їжі. Гроші, витрачені на харчування, здаються їм 
витраченими марно. ... Англійцям властиво вважати голод одним із важелів 
виховання, ефективним засобом загартування волі і формування твердого 
характеру, байдужого до незгод. ... Інколи здається, що англійських батьків 
більш турбує те, якби їхні діти не переїдали” [3]. 

Фізичне виховання у британській родині тісно переплітається з 
трудовим. Дитину ніколи не карають працею, а стимулюють бажання 
трудитися особистим прикладом. Дітей молодшого шкільного віку 
традиційно залучають до виконання різних доручень та обов’язків: догляду 
за молодшими братиками і сестричками, або домашніми тваринами, 
оздоблення помешкання. Спільна праця дітей з батьками в саду, на городі - 
невід’ємна частина сімейного виховання. Обов’язки і доручення 
дисциплінують, формують почуття відповідальності, вчать доводити справу 
до кінця. В цей віковий період будь-яка праця дитини наповнена змістом, є 
посильною і, по можливості, не одноманітною. Прищеплення любові до 
праці, підготовка до трудової діяльності посідають чільне місце у вихованні 
дитини. 

Британці глибоко переконані в тому, що діти у майбутньому будуть 
почувати себе впевнено, досягнуть успіху в житті, якщо вони будуть 
наполегливо трудитися. Тому виховання у дитини із самого раннього віку 
любові і поваги до праці в Британії вважається основним обов’язком сім’ї. З 
дитинства британців навчають розраховувати на власні сили і дивитися на 
життя як на безмежне поле діяльності. 

У британській сім’ї діти рано вперше знайомляться і пізнають суть таких 
моральних понять, як добро і зло, чесність, доброзичливість, обов’язок, 
щирість, співчуття. Характерною рисою морального виховання у британській 
сім’ї є довіра. “Діти вільні від дрібного опікунства і стороннього втручання, 
що привчає їх не лише до самостійності, а й до відповідальності за свої 
поступки” [3]. 

Характер у цьому віці лише формується; через недостатню 
сформованість вольових процесів спостерігається імпульсивність поведінки, 
капризність, упертість, тому батьки уникають моралізувань. Батьки 
знайомлять дітей з нормами поведінки, навчають регулювати і оцінювати 
власні вчинки і переконання. Дітей готують бути морально стійкими в 
стосунках з іншими людьми і перед самим собою. Процес виховання в цей 
період вимагає від батьків особливого такту і делікатності, тому що 



“молодші школярі емоційно вразливі. У них розвивається почуття 
самолюбства, зовнішнім вираженням якого є гнівне реагування на будь-які 
приниження їхньої особистості та позитивне визнання їхніх якостей” [2, 55]. 

Поряд з доброю фізичною підготовкою батьки прагнуть з ранніх літ 
розвинути в дитині незалежний характер, міцну волю, зробити її правдивою; 
батьки переконані, що лише міцна тілом і духом людина здатна оволодіти 
глибокими знаннями.  

У сімейному вихованні британців розвиток розумових здібностей 
дитини є невід’ємним компонентом формування активної творчої 
особистості. Від народження мозок дитини готовий сприймати і 
запам’ятовувати інформацію, а першим джерелом знань про навколишній 
світ є її батьки, сім’я. Процес формування розумових здібностей, 
інтелектуальний розвиток дитини особливо актуальні у молодшому 
шкільному віці тому, що провідною діяльністю цього вікового етапу є 
навчання. Сім’я ставить на меті розвивати цікавість, допитливість розуму, 
формувати на їхній основі пізнавальні інтереси. У сім’ї формуються 
елементи виховання розуму, що в майбутньому дадуть можливість розвинути 
кмітливість, стануть основою свідомого ставлення до життя. Потреба в 
самостійному здобутті і творчому оволодінні знаннями сформує культуру 
розумової праці. Розумове навчання в сім’ї передбачає правильну 
організацію праці, створення умов, за яких діти можуть розвивати свої 
здібності і таланти. Вважається, що лише при неухильному дотриманні 
правильного режиму дня і відпочинку, систематичності здобуття та 
засвоєння знань, безперервності освіти діти навчаються самостійно і творчо 
оволодівати знаннями. Саме із сім’ї британські діти виносять бажання і 
здатність вчитися все життя. 

Оскільки молодший шкільний вік є сензитивним до творчої діяльності, 
то надзвичайно важливого значення в цей час набуває естетичне виховання, 
яке британська сім’я розуміє як формування краси людської особистості: 
краси розуму, душі, характеру, вчинків, творінь, потребу брати активну 
участь у створенні краси у житті. Найінтенсивніше естетичні почуття, смаки, 
фантазії розвиваються в дитинстві, а тому участь батьків у цьому 
багатогранному процесі є важливою і потрібною. 

Одним із важливих засобів естетичного виховання у британській родині 
є краса повсякденного життя, побуту. Піклування британців про чистоту 
помешкання, прагнення оточити його гарними і корисними речами 
виховують естетичний смак з раннього віку. 

У системі естетичного виховання у британській сім’ї особливе місце 
займають музика, спів, танці, література, мистецтво. Батьки активно 
втручаються у процес естетичної освіти, поєднують її з британським 
народним мистецтвом, сприяють гармонійному розвитку підростаючого 
покоління. 

Отже, виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ях Великої 
Британії спрямоване на всебічну підготовку дитини до життя, охоплює такі 
органічно пов’язані між собою напрями: фізичне, трудове, моральне, 



релігійне, розумове, естетичне виховання. Кожен з цих напрямів надзвичайно 
важливий у вихованні дитини, але все-таки в основі лежить фізичне і 
моральне виховання, яке стає запорукою активної життєвої позиції і 
розумового розвитку людини. 
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