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Анотація  
Шкільній історичній освіті в Британії приділяється належна увага. Історія входить до 

переліку обов’язкових для вивчення предметів,що свідчить про підтримку країною позиції 
Ради Європи та інших європейських держав щодо важливості цього предмета для 
виховання громадян нової Європи.  

Зміст історичної освіти сприяє розвитку «європейського виміру» Ғ теми для вивчення 
розкривають аспекти спільної історичної спадщини, формуючи почуття європейської 
відповідальності.  

На уроках історії закладається певний принцип, а саме: важлива не інформація, 
важливим є вміння її добувати і продуктивно використовувати для вирішення проблем 
(завдань). 

Ключові слова  
Велика Британія, критеріальний, нормативний, індивідуальний. 

Abstract  
School historical education in Britain is given proper attention. The story is included in the 

list of required to study subjects, indicating that support for the country to position the Council of 
Europe and other European countries on the importance of this subject for the education of the 
citizens of the new Europe.  

The content of historical education contributes to the development of the «European 
dimension». It is the theme for the study reveal aspects of a common historical heritage, forming 
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a sense of European responsibility.The lessons of history laid a certain principle, namely: 
information not important, important is the ability of its output and productive use for solving 
problems (tasks).  

Keywords  
Great Britain, National curriculum, schemes of work, Department of Education and 

Science, local education authorities – LEAs. 

 

Необхідність вивчення історичного досвіду, проведення 
ретроспективного аналізу організації шкільної освіти зумовлюється 
особливостями сучасного етапу освітніх реформ. Без вивчення 
зарубіжного історичного досвіду неможливо простежити й обґрунтувати 
способи трансформації традиційних ідей у інноваційні.  

На сьогодні Велика Британія займає досить високу позицію серед 
країн світу в плані економічного та культурного розвитку, тому освіта, 
отримана в Королівстві, дає значні переваги й розкриває більші 
можливості для випускників англійських закладів середньої та вищої 
освіти. Сама ж система британської освіти пройшла декілька етапів 
розвитку і на даний час вважається зразковою.  

Школа Великобританії не схожа на жодну із європейських шкіл Ғ 
вона традиційна, але вільна, гуманна і відкрита водночас. Не випадково  

у британській освіті є протиріччя між свободою, яку мають графства, 
школи, учні щодо вибору навчального матеріалу з одного боку (свобода  
у навчанні) і жорстокістю вимог до оцінки навчальних результатів Ғ з 
іншого (точність у формулюванні і перевірці результатів). Мабуть, це 
той продуктивний конфлікт, що активізує освітню систему 
Великобританії до розвитку. 

В її розвитку можна виділити три головні стадії:  
− прийняття в 1944 р. закону Р. Батлера про загальну обов’язкову 

освіту до 15 років;  
− збільшення віку закінчення школи до 16 років Ғ в 1972 р.;  
− встановлення єдиних державних стандартів за рахунок прийняття  

Національного навчального плану в 1988 р.  

Англійська дитина вже з 4–5 років, в підготовчій школі, може 
«доторкнутися до історії» через розвиваючі програми, наприклад, 
розфарбувавши модель давньогрецької вази, погравши в 
давньоримського воїна або склавши зі шматочків середньовічний 
вітраж. З 11 років ця дисципліна в більшості англійських шкіл починає 
викладатися як окремий предмет. 11–14 – річні школярі проводять за 
вивченням історії приблизно 1,5 години в тиждень. Під час підготовки до 
перших шкільних іспитів, які здають в 16 років, учні, які обрали її в числі 
своїх 9 екзаменаційних предметів, витрачають на історію вже по 2–2,5 
години в тиждень. 16–18–річні школярі, які мають намір складати іспит з 
історії при закінченні школи, проводять за її вивченням мінімум 3,5 
години в тиждень. Цей предмет не є обов'язковим, на відміну від 
англійської мови, математики та об'єднаних «природничих наук» 
(science): при бажанні школяр може припинити його вивчення в 14 років. 
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Так званих шкіл з гуманітарним ухилом в Англії немає: в будь-якій школі 
учень може вибрати, на які предмети – природні або гуманітарні – він 
витратить основну частину свого часу.  

Необхідність перебудови змісту шкільної історичної освіти 
зумовлена кардинальними змінами, що відбуваються на всіх рівнях 
суспільно-економічного життя в європейських країнах. Визначальну 
роль у цьому процесі реформування відіграє Рада Європи, яка після 
Другої світової війни виступила ініціатором визначення місця та ролі,що 
їх має займати історія в системі шкільної освіти. Основні принципи 
оцінювання історичного процесу були закладені на конференції для 
викладачів історії та експертів – науковців з країн – членів Ради Європи 
«Образ Європи та викладання історії» (1953,ФРН) і звучали так: 
− Історія поза пропагандою;  
− Історія поза упередженими поглядами;  
− Історія,що спирається тільки на реальні факти.  

Національна історія є невід’ємною частиною,загальноєвропейської 
історії, яка є у свою чергу частиною історії світу. Тому три компоненти – 
національна (яка включає і регіональну), європейська та всесвітня 
історія – мають бути обов’язковими складовими змісту шкільної 
історичної освіти. На практиці частка національної історії, як правило 
найбільша, а європейський і світовий компоненти вивчаються у 
контексті національної історії країни.  

Історія вивчається протягом перших трьох ключових етапів (KE) – 
з 1-го по 9-й роки навчання (з 5 до 14 років).У програмі визначено зміст 
історії та основні вміння і навички, що повинні розвиватися під час 
навчання. До вмінь та навичок, якими мають оволодіти учні в процесі 
вивчення історії у школах Британії, належать:  

− навички хронологічного розуміння (розміщення історичних подій у 
правильному хронологічному порядку, використання дат та 
історичної термінології, що застосовується для оцінювання 
минулого і для описування часових періодів);  

− навички історичної інтерпретації (інтерпретації історичних подій з 
різних точок зору та оцінювання поданих інтерпретацій);  

− навички історичного дослідження (ідентифікувати, вибирати та 
використовувати різні джерела інформації, включаючи усну 
інформацію, письмові документи,засоби масової інформації тощо).  

Навчання   починається з ознайомлення з повсякденним життям 

своєї сім’ї та людей, які оточують учнів на місцевому рівні, і 

продовжується вивченням визначних історичних подій та життя  

історичних діячів Британії, Європи і світу в різному часовому просторі. 
Як бачимо, протягом першого ключового етапу (КЕ 1) багато часу  

відводиться на ознайомлення із сучасним життям власної родини,а 
також найближчим оточенням учня,тобто історична освіта в школі 
розпочинається з вивчення місцевої історії. 

Зміст підручників, зокрема з історії, дозволяє школярам 
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формувати ключові компетенції по роботі з джерелами, навігації в 
інформаційному полі, розвивати критичне мислення. При цьому 
засвоєння самого змісту навчального предмета не є вищою метою 
системи освіти. Підручники добре ілюстровані; ключове місце в них 
займає методичний апарат. Відбір змісту підручника проводиться на 
основі педагогічних критеріїв; обсяг змісту оптимальний для відповідної 
вікової групи і достатній для формування ключових умінь і компетенцій.  

Британський вчитель порівняно добре забезпечений різними 
рекомендаціями та схемами робіт (schemes of work), наданими йому 
структурами, відповідальними за якісне функціонування системи освіти 
(в Англії і Уельсі, наприклад, цю роль виконують: Міністерство освіти і 
науки (Department of Education and Science), місцеві органи народної 
освіти (local education authorities – LEAs), профспілки вчителів, керуючі 
організації освітніх інститутів).  

Перша тема, рекомендована для вивчення в школі, носить назву 
«У чому різниця між іграшками минулого і сьогодення». Тема покликана 
ввести дітей в розуміння таких понять як «нове» і «старе» шляхом 
пошуку подібностей та відмінностей між іграшками різного часу. 
Розробники схеми уроку вказують на його вступний характер. 
Закінчується тема закріпленням вивченого шляхом проведення будь-
якого заходу (музей іграшок в класі, перепланування домашнього 
куточка, малювання сувенірів тощо).  

Наступні дві теми («Чому ми пам'ятаємо Флоренс Найтінгейл» і 
«Як ми дізнаємося про Великі пожежі у Лондоні») є 
взаємодоповнюючими, так як мають риси подібності: з одного боку 
історія про відому людину, з іншого – про відому подію.  

По закінченню кожної з тем учням пропонується написати 
фінальну главу до історії про Флоренс Найтінгейл (назва пропонується 
така ж як і назва теми) і намалювати картину, на якій би зображалася 
якась важлива подія Лондонської пожежі.  

П’ята тема «Чому люди вторгалися і селилися в Британії у 
минулому», піднімає питання дотику і взаємопроникнення культур. 
Розробниками планів пропонується три можливих варіанти розгляду 
проблеми: через римське, англосаксонське або ж скандинавське 
вторгнення (завоювання) Британії. Автори розробок припускають 
знайомство дітей з матеріальними свідоцтвами епохи, тому для шкіл, 
недалеко від яких розташовуються відомі місця римських поселень 
(наприклад, місто Бат в Сомерсеті) доцільно вибрати саме мотив 
римського завоювання, тоді як школи півдня і північного сходу можуть 
вибрати англосаксонське і скандинавське вторгнення (завоювання) 
відповідно. Перші два підпитання в кожному з варіантів теми однакові: 
«Що змушувало людей залишати рідні місця» і «Хто завойовував і 
селився на Британських островах у далекому минулому». У першому 
вчитель цікавиться, чи був в учнів (їхніх сімей) особистий досвід 
переселення, активно використовується карта, пропонується список 
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можливих причин переселення і діти вибирають з них ті, які вплинули на 
рішення в їх випадку. У другому відбувається визначення понять 
«вторгнення» і «поселення», дітям пропонується дати своє визначення 
цим поняттям. Далі вчитель роздає (або демонструє) картки з 
ілюстраціями таких понять і фраз, які пов'язані з вторгненням або 
поселенням, і пропонує розсортувати їх за двома групами 
(«вторгнення» і «поселення»). Потім демонструється малюнок, що 
зображає двох людей (припустимо, кельта і римлянина) і дітям 
пропонується вказати на особливості, які нам підказують, що ці люди 
жили в далекому минулому, також пропонується знайти відмінності між 
їх зовнішнім виглядом.  

Шоста і сьома теми («Чому Генріх VIII одружився шість разів» і 
«Чим відрізнялася життя багатого і бідного в епоху Тюдорів») 
переносять дітей в епоху Тюдорів. У них також формуються принципи, 
які можуть бути використані вчителем у темах подібного роду. У 
першому випадку основним завданням для дітей виступає виявлення 
політичних і релігійних мотивів, що вплинули на рішення Генріха VIII 
укласти новий шлюб (таким чином діти знайомляться з внутрішньо–і 
зовнішньополітичним становищем в країні у першій половині XVI 
століття), а в наступній темі шляхом знайомства з умовами життя 
нижчого і вищого класу тюдоровского суспільства набувають фактичні 
знання про соціально–економічне становище в країні кінця XV – початку 
XVII століть. У розглянутих темах передбачається активна робота з 
ілюстративним і письмовим матеріалом, виявлення причин поведінки 
людей, розподіл цих причин за ступенем важливості, порівняння умов 
життя людей.  

Таким чином, на прикладі розглянутих тем ми бачимо, що дитина 
включена у навчальну діяльність, а вчитель виконує роль помічника і 
організатора. Принципи роботи, закладені в самій першій темі, 
зберігаються протягом усіх інших тем 1-й і 2-й стадії:  

1. Тема формулюється у вигляді питання і включає в себе кілька 
підпитань, в процесі відповіді на які учні включені в навчальну 
діяльність.  

2. Закріплення пройденого матеріалу відбувається за допомогою 
реалізації спільних і / або індивідуальних проектів (класний музей, 
куточок будинку XIX століття, стінгазета, складання ілюстрованого 
путівника по місцю римського поселення, малюнок на тему 
найважливішої події Лондонської пожежі 1666 року, написання 
останнього розділу для розповіді про Флоренс Найтінгейл і т.д.) або 
дискусії.  

3. Крім середнього рівня, яким, як очікується, опанує більшість учнів, 
виділяється також мінімум і максимум, з поясненням, що повинні 
вміти і знати як найбільш, так і найменш успішні учні (знання і вміння 
дітей детально розписані для кожної категорії).  

4. Виділяється  ряд  понять  і  термінів  (лінгвістичний  мінімум),  якими 
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учень повинен оволодіти і активно використовувати в ході роботи над 
темою.  

5. Широке використання ілюстративних і письмових джерел.  

Англійські вчителі історії намагаються уникати слова 
«національний», щоб ні під якому разі не посіяти ідеї націоналізму. 
Намагаються уникати і слова «Великобританія» (Great Britain), 
вживаючи замість нього політкоректний термін «Об'єднане королівство» 
(the United Kingdom) і піддаючи критиці колонізаційної політику Англії в 
Новий час. Учням при кожному зручному випадку нагадують, що 
Великобританія Ғ багатонаціональна і багатокультурна країна і що все 
що населяють її народи рівноправні.  

Оскільки без хронології в викладанні історії все ж не обійтися, то 
модулі з англійської історії в шкільних програмах слідують у порядку: 
римські поселення на Британських островах, середньовічна Британія, 
Тюдори і Стюарти, Британська імперія в XVIII–XIX ст., Соціальні 
реформи в Англії XIX ст., Перша і Друга світові війни. Історія ХХ ст. 
вивчається аж до 1990-х рр.Однак, наприклад, уроків власне по 
правлінню Єлизавети II не проводиться: найчастіше, сучасна політика 
фігурує в шкільній програмі в формі паралелей до минулого. Так, 
Єлизавету I учням запропонують порівняти з Єлизаветою II, а при 
вивченні виборної реформи XIX ст. їх запитають, навіщо, на їхню думку, 
потрібні вибори в сучасному суспільстві. 
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Анотація  
У статті розглянуто питання гендерної політики в українському суспільстві. Зазначено, 

що ствердження гендерної рівності – це частина широкої культурної трансформації, що 
змінює функціонування традиційних суспільств і сприяє розвитку демократичних інститутів. 
Утвердження цінності гендерної рівності забезпечує перехід до постматеріалістичних 
цінностей самореалізації, які сприяють економічному розвитку країн. Визначено, що гендер – 
це складний соціо-культурний конструкт, який відображає відмінності в ролях, поведінці, 
ментальних і емоційних характеристиках між чоловіками і жінками. 
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