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Виховання як цілеспрямована діяльність, покликана сформувати 

систему якостей особистості, поглядів та переконань, − це конкретно-
історичне явище. Воно тісно пов’язане із соціально-економічним, політичним 
і культурним розвитком суспільства. Виховні системи, існуючі у той чи 
інший період у певному суспільстві, характеризуються вираженою 
тенденцією до розвитку. Процеси оновлення, тобто внесення нових елементів 
та відмова від застарілих, перебудова структури, постійне висунення нових 
ідей та перспектив, - це важливі компоненти виховної системи. Вони 
пов’язані передусім зі змінами у визначенні цілей, ціннісних орієнтаціях і 
моральних нормах, за якими змінюються структура, напрями діяльності і 
суть взаємодії зі суспільним середовищем. 

Проблема цілей виховання є актуальною як для шкільної системи 
України, так і для шкіл інших країн. Багато дослідників у своїх працях 
аналізують розвиток педагогічної думки та шкільної освіти у Великій 
Британії. Це Н.Альошкіна, А.Барбарига, Л.Ваховський, Н.Винокурова, 
Н.Воскресенська, Б.Вульфсон, О.Джуринський, І.Іванюк, В.Кумарін, 
Л.Латун, В.Макаєв, О.І.Матьяш, В.Мітіна, І.Панченко, Н.Сергєєва та ін. 
Характеризуючи систему виховання у середній школі Великої Британії, слід 
зазначити, що ця країна є складовою частиною Європи, а Європа сьогодні – 
це об’єднання цінностей, що ґрунтуються на ідеї демократії і прав людини. 
Тому у кожній демократичній державі освіта і виховання мають однакові 
стратегічні цілі та ціннісні орієнтації. Це свідчить про наближення того 
моменту, коли метою освіти і виховання стане формування громадянина не 
лише певної країни, але й усього світу. Незважаючи на розбіжності у 
світогляді, європейські політики сфери освіти мають спільну думку стосовно 
каталогу цінностей. Серед найважливіших можна навести такі цінності:  

– утвердження плюралістичних цінностей, тобто цінностей демократії; 
– утвердження елементарних прав людини, як вони подані у Конвенції 

прав людини Ради Європи; 
– толерантність стосовно інакомислячих та представників інших 

народів і рас; 
– ідея мирного розв’язання конфліктів і переговорів, воля до 

збереження миру в Європі та у світі; 
– готовність до взаєморозуміння; 
– відкритість стосовно інших народів і культур при збереженні власної 

культурної неповторності; 
– солідарність і любов до ближнього; 
– усвідомлення відповідальності та активна участь громадян у 

політичних подіях; 
– здатність до самостійного і критичного мислення; 



– готовність виступити за свободу, справедливість і соціальну 
захищеність; 

– повага до життя я прав інших, збереження природи й навколишнього 
середовища; 

– збереження традиційних чеснот – таких, як вірність, доброта, 
скромність, старанність, усвідомлення обов’язку, ввічливість [1, 29-
30]. 

Ціннісне виховання нині є актуальним для школи. „Цінності є головним, 
системоформуючим чинником у побудові виховного процесу” [2, 27]. 

Багато педагогів вважають, що достатньо прищепити дітям ті цінності, 
котрі спільнота визнає як універсальні, і вихованці будуть наділені водночас 
соціально і морально необхідними рисами. Така освітня політика є особливо 
популярною у Великій Британії, де ці якості особистості педагоги прагнуть 
виховувати, спираючись на цінності свободи, рівності й раціональності. Як 
позитивне у виховуючому навчанні цінностей можна назвати його 
спрямованість на формування у молоді рис громадянської добродійності. 
Однак, враховуючи культурну, класову, етнічну строкатість англійського 
суспільства, можна з великою ймовірністю твердити про труднощі 
гармонізації ціннісних уподобань молоді [3, 7]. 

Характер процесу виховання визначається його метою (ціллю). Ціль 
виховання завжди відображає вимоги даного суспільства. На думку 
провідних англійських теоретиків педагогіки А. Келлі, П. Херста, Р.Пітерса, 
Д. Поупа, проблема цілей чітко визначилася в англійській педагогіці у 70-ті 
роки ХХ ст. Якщо раніше вважалося, що головна роль у розвитку навчально-
виховного процесу належить змісту освіти, то з початку 70-х років ця роль 
все послідовніше відводиться цілі. Звичайно, проблема цілі має різні аспекти. 
Але всі вони зводяться до одного основного питання: як перенести загальну 
ціль виховання у природу навчально-виховного процесу?  

Як ставиться і вирішується проблема цілей у теорії і практиці 
англійської школи? Навчально-виховні цілі звичайно визначаються як 
очікуваний результат запланованого навчально-виховного впливу; як 
уявлення про те, щó повинен засвоїти учень у процесі цього впливу; як образ 
учня, який створює учитель-вихователь, виходячи зі своїх намірів [4, 3619]. 
Розрізняють загальні й конкретні цілі. Загальна ціль позначається в 
англійській мові словом „aim”. Їй властива довгостроковість, вона виражає 
найзагальніші погляди суспільства на виховання людини. Загальна ціль 
виховання – соціальне та особистісне становлення людини, розвиток 
індивідуальних нахилів та підготовка до активного життя у демократичному 
суспільстві. Конкретні цілі, які позначаються в англійській мові словом 
„objectives” – це уточнені уявлення вихователів про бажані зміни в учнях. 
Вони більш технологічні, короткочасні, змінювані. Конкретні цілі ставляться 
для досягнення загальних, вони є засобами, котрі ведуть до досягнення цілей 
більш загальних.  

У визначенні цілей важливу роль відіграють педагогічні умови. Окрім 
змісту освіти, навчально-виховних традицій, клімату школи, особистості 



учителя і т.ін., до педагогічних умов відноситься автономність школи. Під 
автономністю в Британії розуміють право школи самостійно визначати 
навчально-виховні цілі, виходячи із власних можливостей, специфіки 
життєдіяльності школи. Ідея автономності англійської школи підтримується 
державною політикою освіти. У більшості державних документів, які 
визначають цілі освіти, підкреслюється, що ці цілі мають приблизний, 
рекомендаційний характер і що кожна школа повинна розробити на цій 
основі систему своїх власних цілей. Більше того, кожна англійська школа 
щорічно випускає проспект, в якому, характеризуючи свій навчально-
виховний процес, визначає і свої цілі. При цьому в центрі педагогічних 
спрямувань знаходиться особистість дитини, розвиток її індивідуальних сил. 
Такий підхід є характерним для англійської педагогіки: орієнтація на 
особистість учня¸ коли ставляться такі цілі, які були б усвідомлені і 
особистісно прийняті самими дітьми, включені у систему їхніх власних 
цінностей [5, 128-130]. 

 Отже, ієрархію цілей можна представити таким чином: цілі суспільства; 
загальні цілі виховання; цілі шкіл; цілі навчально-виховного процесу; цілі 
частин навчально-виховного процесу (наприклад, навчальних предметів); 
цілі уроку (теми); цілі окремих навчальних завдань.  

Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток суспільства 
є причиною появи нових цілей в освіті та вихованні підростаючого покоління 
в той чи інший період. Це, у свою чергу, призводить до реформування 
освітніх систем. Остання реформа освіти у Великій Британії почалася із 
прийняттям закону 1988 року. Її проведення зумовлене стурбованістю 
правлячих кіл зниженням конкурентоспроможності Великої Британії у 
порівнянні з іншими країнами Заходу, що прямо пов’язується з недостатньо 
високим освітнім потенціалом населення. У 1993 році національна комісія з 
освіти зробила доповідь „Навчатися досягати успіху”. Назва доповіді 
трактується експертами як необхідність виховувати, навчати і готувати учнів 
не лише до життя, але й до успіху в житті, до його досягнення. Автори 
концепції реформи вважають, що ціль освіти – не лише передача знань, але й 
наділення силою – силою моральною, духовною, що допоможе людині 
перемагати у житті.  

На жаль, серед тенденцій, які існують нині у розвитку освіти, є і такі, що 
викликають тривогу. Сучасний етап глобалізації, який впливає і на шкільну 
освіту, характеризується появою доктрини, що базується на логіці розвитку 
економіки ліберального типу і формує новий світовий порядок в освіті. 
Уряди західних країн, економічна еліта, керівники світових економічних 
організацій, чий вплив на освіту зростає, на міжнародних форумах 
пропонують утилітарну модель освіти, яка базується на позиції, що освіта – 
це особиста, індивідуальна власність, основний прибуток від якої має 
економічні властивості. Як показують дослідження останніх років, 
концепцію освіти, спрямованої на виховання людини, громадянина і 
трудівника, нині дехто вважає застарілою, такою, що поступово 
знецінюється, тоді як нова модель вважається „більш перспективною і 



сучасною”. Але наскільки вона звужує роль людини у суспільстві, 
представляючи її як економічну людину – гомо економікуса [6, 6]!  

Висновки. Аналіз теорії та практики виховання у Великій Британії 
дозволяє зробити такі висновки про доцільність використання досвіду 
англійських педагогів у вирішенні проблеми цілепокладання:  

1. Визначення конкретних цілей виховання, формування особистості є 
не менш важливим питанням, ніж формулювання загальної мети виховання. 
Сучасна педагогічна практика досі задовольняється наявністю або загальних, 
абстрактних цілей виховання, або вузьких, окремих цілей навчання. 
Проблема конкретної цілі у нашій теорії формування особистості все ще 
лишається „білою плямою”. Англійська педагогічна думка у цьому плані має 
певні досягнення. 

2. Як бачимо, розробка змісту педагогічних цілей в англійській 
педагогіці і політиці освіти ведеться диференційовано і, крім 
загальнонаціональних, існують розробки цілей по регіонах, по окремих 
конкретних школах, тобто реалізується облік місцевих, конкретних умов у 
визначенні навчально-виховних цілей. Такий підхід є цікавим і повчальним. 
Чітко видно, що кожна школа має своє обличчя, усвідомлює свої особливості 
і своє право на варіанти цілей. Це особливо важливо для нашої педагогіки 
сьогодні, у світлі широко усвідомленої необхідності органічно поєднувати 
цілі та задачі освіти з різноманітністю шкіл, гнучкістю навчальних планів і 
програм. 
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