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у вага прогресивно налаштованих 
представників суспільства, наукової 
інтелігенції в Україні зосереджена 

на проблемах подальшого реформування 
освіти. аналіз позитивних зрушень у цій 
галузі у Великій Британії може слугу-
вати прикладом у процесі проведення 
широкого спектру інноваційних освітніх 
перетворень. 

Ретельне вивчення наукових джерел 
(монографій, статей у етапичних видан-
нях, дисертацій та ін.) свідчить про те, що 
досягнення у галузі британської освіти в 
історичному аспекті привертали увагу 
багатьох зарубіжних та британських на-
уковців. 

Мета статті — визначити ступінь на-
укової розробки проблеми дослідження 
щодо розвитку елементарної освіти у 
Великій Британії хІх ст.

аналіз зарубіжної та вітчизняної літе-
ратури свідчить, що фахівців-дослідників 
найбільш цікавили проблеми філософсь-
ко-соціального спрямування елементар-
ної і вищої академічної освіти, професій-
ної педагогічної освіти, становлення та 
розвитку академічної освіти, яка постійно 
вдосконалювалася в залежності від по-
треб та змін у суспільстві. саме ці напря-
ми плідно досліджували видатні англійсь-

кі вчені-педагоги д. Вінсент, с. Маріот, 
д. Пурвіз, Б. сімон, В. стефенз, с. хароп 
[22; 24]. т. келлі є автором об’ємної пра-
ці “Історія освіти Великої Британії: від 
середніх віків до хх століття”. У цих 
працях учені ретельно аналізували су-
спільно-історичні, політичні і економічні 
умови, які впливали на розвиток куль-
тури і освіти в країні. наголос робився на 
традиційному переконанні британців на 
необхідності глибокої і широкої базової 
освіти, опори у змісті на вимоги часу і про-
мислово-виробничої галузі до письмової і 
математичної грамотності.

стан підготовки вчителів для елемен-
тарних шкіл у Великій Британії вивчали 
видатні педагоги Р. александер, с. Бел. 
Проблеми підготовки вчителів англійської 
мови досліджували також д. аткінсон, 
Р. Протероу, а. ховат. автори аргумен-
товано вказували, що рівень розвитку 
елементарної освіти залежить від пе-
дагогічної ініціативи і активності саме 
педагогів — організаторів елементарних 
шкіл. тому їх підготовці, всебічній широ-
кій освіті варто приділити першу увагу.

Певною мірою питання організації на-
вчального процесу в елементарних шко-
лах висвітлено у ряді досліджень з питань 
організації та змісту педагогічної пра-
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ктики, проведених відомим англійським 
педагогом е. коуп. У своїй праці “Шкільна 
практика як складова частина педагогіч-
ної освіти” е. коуп сформулювала основні 
завдання педагогічної практики в елемен-
тарних школах. Проблема професіоналіз-
му вчителя як організатора елементарної 
школи знайшли відображення в роботах 
Р. драйвера, Р. кілі, дж. Ліга, Р. Мілара 
та П. скота [3]. 

з’ясовано, що проблемам змісту еле-
ментарної освіти та відповідної професій-
но-педагогічної підготовки вчителів на 
університетських курсах присвятили 
дослідження Р. александр та д. Віттей-
кер, які проводились ними у 1980-х роках. 
Результати були представлені в уза-
гальнюючій праці “Розвиток однорідних 
курсів вдосконалення”. автори детально 
розглядали зміст елементарної освіти, 
вказували на практичну спрямованість 
методів навчання на курсах. Разом з тим, 
варто вказати, що названа праця тяжіє до 
системного узагальнення суспільно-істо-
ричних чинників розвитку педагогічної 
освіти у Великій Британії, в якій автори 
звужено охарактеризували відмінності 
роботи вчителів в елементарних школах 
порівняно з іншими рівнями.

Я к свідчить проведене досліджен-
ня, теорія та практика освіти і 
виховання у Великій Британії є 

об’єктом глибокого конструктивно-кри-
тичного аналізу науковців у різні істо-
ричні часи. значний успіх цієї держави в 
економічному, соціальному й духовному 
житті змусив педагогів, психологів різних 
країн звернутися до аналізу основних 
чинників такого прогресу і виділити се-
ред них як найважливіший — відповідно 
організовану систему елементарної ос-
віти і виховання. теоретичні проблеми, 
цілі, структуру навчальних планів для 
різних типів навчальних закладів, у тому 
числі і елементарних шкіл, розробля-
ли П. Реншоу, Б. Бернштейн, Р. Брукс, 
д. Горбут, д. Лінч, Р. Принг, П. херст, 
т. холінз, д. Фултон. Матеріали цих до-
слідників відзначаються повнотою, аргу-
ментованою фактологією, що забезпечило 

об’єктивність та логіку висновків щодо 
аналізу змісту, форм і методів навчання 
в англійських елементарних школах до-
сліджуваного періоду [3].

дослідження красномовно свідчить 
про те, що англійські вчені у різні етапи 
суспільного життя аналізували сутність, 
зміст, завдання елементарної освіти, 
ставили перед особистістю вимоги щодо 
служіння суспільству, а також форму-
лювали завдання держави для забезпе-
чення певних прав і свобод громадян. так, 
наприклад, т. Гоббс, д. Г’юм, а. коллінз, 
д. Локк, т. Мор, д. Прістлі, а. сміт, д. то-
ланд, а. Фергюсон та інші у своїх працях 
розглядали проблему свободи особистості, 
аналізували суспільні взаємовідносини, 
обґрунтовували роль елементарної освіти 
і навчання у житті особистості, розгля-
дали поняття освіченості і необхідність її 
формування в дітей з раннього віку, тлу-
мачили термін „елементарна освіта”. Усі 
ці аспекти їх творчої спадщини склали те-
оретичне підґрунтя нашого дослідження.

цінні матеріали щодо виділення чин-
ників розвитку елементарної освіти у кон-
тексті проблем філософії освіти вивчали 
Р. діарден, Р. Пітерс, П. херст. Принци-
повим питанням в елементарній освіті 
науковці визначили не форму власності 
закладів освіти: державна, приватна або 
громадська, а їхню здатність забезпечити 
суспільні інтереси в освіті. ця трансфор-
мація ідеології освіти відображає вла-
стивий для неолейбористів дух пошуку 
«третього шляху» розвитку суспільства, 
шляху синергізму. Ученими зроблено 
наголос на тому, що в англії накопичений 
значний досвід партнерства, конкретними 
проявами якого стали: залучення приват-
них фірм до інформаційного забезпечення  
шкіл;  співпраця державного та приват-
ного сектору в діяльності зон освітньої 
дії в районах соціальної бідності; ініціа-
тива приватного фінансування шкіль-
ного будівництва; залучення бізнесових 
структур до створення спеціалізованих 
шкіл; часткове державне фінансування 
релігійних шкіл нетрадиційних конфесій 
для англії (мусульманських, сикхських, 
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адвентистських тощо), як і шкіл, що на-
лежать до традиційних конфесій. однак 
автори не провели історико-логічних па-
ралелей, не розкрили історичний аспект 
обраної нами проблеми дослідження.

с оціальний характер утворення еле-
ментарних шкіл у Великій Британії 
розкрито у працях Ф. Бедаріда, 

дж. кей, с. сміт [3; 8]. У ході дослідження 
авторами детально аналізується вплив 
соціальних реформ хІх — хх ст. на бри-
танські родини різних верств населення, 
що привели до зміни їх традиційних рис, 
а відповідно й шляхів виховання дітей, 
піднесення ролі елементарної освіти в 
суспільстві.

Питання історії освіти Великої Бри-
танії висвітлено у публікаціях бри-
танських і західноєвропейських учених 
дж. адамсон, Г. Белфор, Г. Бернард, 
М. Боултвуд, дж. Іннес, с. кертіс, е. ку-
берлі [3–6; 8; 10]. 

окремі факти організації елементар-
ної освіти періоду, що досліджується, 
описували у наукових статтях науковці, 
зокрема: Г. Бартлі, д. Вордл, дж. Грі-
ноу, дж. Лавсан, дж. Мерфі, дж. херт, 
П. хорн, Г. сілвер [3; 11; 12; 14; 19]. Працям 
цих учених притаманний лаконізм, зосе-
редження уваги на питаннях розширення 
мережі і фінансування закладів елемен-
тарної освіти. 

Методи і засоби елементарної освіти у 
Великій Британії конкретизовано певним 
чином у працях учених: І. Гамель, який 
аналізував особливості методичного за-
безпечення белл-ланкастерських шкіл 
[1]; д. оуен, Р. оуен, Г. Макнаб та інших 
[3], які характеризували методи навчання 
у н’ю-ленаркській школі. Узагальнення 
досвіду діяльності цієї школи присвячено 
публікації світових науковців. цінність 
для нашого дослідження мають моног-
рафії про Р. оуена, статті, що висвітлю-
ють його педагогічні погляди, таких ав-
торів: Ф. доллеан, о. колльман, дж. коул, 
дж. Лорд, Ф. Поудмор, н. саймон [3; 9; 
18]. автори вказували на пріоритети в 
розробці методичного забезпечення еле-
ментарної освіти: 1) підтримка розумового 

розвитку дитини; 2) підвищення мовної 
та числової грамотності на початковому 
періоді навчання; 3) нові відношення між 
владою та вчителями.

слід відзначити, що англійський уряд 
ніколи не залишався осторонь від вирі-
шення проблем розвитку елементарної 
освіти, відповідної підготовки вчительсь-
ких кадрів. Про це свідчать численні 
урядові документи, доповіді державних 
комітетів з перевірки чи вдосконаленню 
мережі закладів елементарної освіти, 
циркуляри, постанови, рішення дослід-
ницьких груп, дослідження комісії, ство-
реної Інспекторатом Її Величності з пе-
ревірки ефективності шкіл. законодавчу 
базу освітніх закладів аналізував а. Ліч 
[3; 15; 16]. У контексті питань історії права 
і культури Великої Британії хІх ст., про-
блеми  діяльності педагогів-реформаторів 
елементарної школи проаналізовано у пу-
блікаціях дж. девіс, дж. Маккі, дж. Мак-
колей тревельян [2;3].

Відзначаючи доробок англійських 
педагогів, слід вказати і про досліджен-
ня вітчизняних учених із різноманітних 
проблем елементарної, загальної і про-
фесійно-педагогічної підготовки вчителів 
у Великій Британії.

Ц ікаві дані, з точки зору етногра-
фічного матеріалу, що допомага-
ють усвідомити основні критерії 

і підходи до організації елементарної 
освіти англійського типу, містять роботи 
В. Бєлінського, В. Боткіна, М. єрофєє-
ва та інших. так, проблеми дидактики 
елементарної школи, основні тенденції 
розвитку загальної освіти висвітлені в 
працях російських дослідників я. Болю-
баш, М. Ваховського, М. нікандрова. до-
слідник Г. Бутенко розробляла питання 
диференціації освіти у шкільній системі 
Великої Британії і соціальну спрямо-
ваність екзаменаційної політики, яка діє 
в країні. дослідження питань професійної 
орієнтації в об’єднаних школах були про-
ведені В. Буряк та о. джуринський. Ряд 
важливих методичних питань підготов-
ки англійських вчителів до професійної 
діяльності в закладах елементарної освіти 
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висвітлено в дисертаційних досліджен-
нях Ю. алферова, М. євтуха, І. зязюн. 
особливості британської педагогіки до-
сліджували В. Базуріна, Б. Вульфсон, 
о. джуринський, а. Василюк,  М. Лещен-
ко, с. Позняк, М. тадеєва,  М. триняк та ін. 
значним є доробок українських науковців 
у вивченні досвіду зарубіжних учених-
педагогів у плані підготовки вчителів до 
здійснення елементарної освіти. серед 
них: а. алексюк, Г. артемчук, В. Буряк, 
о. Буряк, я. Болюбаш, є. Белозерцев,  
Г. Грищенко, с. домбровський, М. євтух, 
І. зязюн, н. кичук, о. кузнецова та багато 
інших, які в своїх працях проаналізували 
і висвітлили окремі аспекти суспільного 
статусу вчительської професії, особли-
вості педагогічної освіти в Україні та в 
країнах заходу, зміст навчальних про-
грам підготовки вчителів, а також про-
блеми оцінки ефективності навчання май-
бутнього вчителя у зарубіжній педагогіці. 
концепції виховуючого навчання, політи-
ко-ідеологічна спрямованість виховання, 
зміст і методи політичного виховання уч-
нів шкіл англії розглянуті дослідниками 
І. Братусь, н. Воскресенською, М. Гурій.  
Проблеми взаємодії сім’ї і елементарних 
шкіл вивчали о. демченко, Л. Романен-
кова, о. Романовська. Проблему індиві-
дуалізації навчання в шкільній освіті 
Великої Британії вивчала Л. Парамонова. 
окремі аспекти досліджуваної проблеми 
знайшли відображення у дослідженнях, 
присвячених питанням професійної пе-
дагогічної підготовки британських учи-
телів, — історія, теорія, методичні основи, 
структура педагогічної освіти і курсів 
педагогічної підготовки, реформування, 
тенденції розвитку педагогічної освіти і 
післядипломної педагогічної підготовки — 
розкрито у дисертаціях і монографіях 
Ю. алферова, Ю. кіщенко, о. Леонтьєвої, 
т. Моісеєнко, д. сабірової, с. синенко, 
а.соколової,  н. яцишина. соціокуль-
турний компонент підготовки майбутніх 
учителів для елементарних шкіл проа-
налізовано о. Волошиною. У монографії 
М. Леклерк у комплексі складових змісту 
навчання і виховання в суспільному роз-

витку англії розглянуті мета, завдання, 
вимоги до навчальних курсів середніх 
шкіл. Ряд важливих методичних питань 
організації освіти у Великій Британії роз-
крито у працях Л. Гордієнко, В. Гаргай, 
М. душек, І. задорожної, М. зубілевич. 
теорію та практику становлення педа-
гогічних традицій почасти висвітлено у 
дослідженні М. копилової. дослідниця за-
пропонувала своє бачення причин форму-
вання елементарної освіти як педагогіч-
ного феномена у Великій Британії. також 
багато уваги приділено вивченню питань 
виховання, зокрема розкрито напрями 
виховання: громадянського виховання 
молоді в закладах елементарної освіти 
вивчав М. Гурій, питання художнього 
виховання школярів у Великій Британії 
досліджувала о. кареліна; Г. Бутенко вив-
чала методи діагностування навчальних 
досягнень учнів у системі шкільної освіти 
Великої Британії;  о. Лещинський розро-
бляв питання змісту шкільного курсу 
фізики у Великій Британії, німеччині та 
сШа (XiX — XX ст.); н. Бідюк аналізува-
ла зміст та форми організації підготовки 
бакалаврів інженерії в університетах Ве-
ликої Британії, у цьому ключі дослідниця 
зверталася до аналізу способів поєднан-
ня загального і професійного навчання, 
яке початково відбувалося в мережі 
елементарних шкіл. дослідженням вста-
новлено, що Г. Марченко, я. Полякова, 
с. старовойт вивчали питання розвитку 
екологічної освіти в середніх школах та 
університетах Великої Британії у другій 
половині XX ст. у цьому контексті автори 
аналізували досвід формування екологіч-
ного концепту у змісті елементарної ос-
віти. Р. сойчук розкрила основні аспекти 
реформування змісту трудового навчання 
в об’єднаній школі Великої Британії в 
70-90-ті роки XX ст. як відомо, об’єднані 
школи утворювалися на базі комітет-
ських у хІх ст. і давали елементарну 
освіту. Питання соціально-педагогічної 
роботи педагогів у Великій Британії стали 
предметом компаративних досліджень 
о. Романовської (фостерна сім’я Великої 
Британії), Л. Гордієнко (діяльність мо-
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лодіжних організацій у Великій Британії), 
о. Пічкар (підготовка фахівців соціальної 
роботи у Великій Британії), І. Братусь 
(робота з юними матерями у сШа та Ве-
ликій Британії),  М. зубілевич (гендерне 
виховання дівчат-підлітків у Великій 
Британії). система освіти Великої Бри-
танії постійно знаходилась у полі уваги 
вітчизняних науковців, які досліджують 
широке коло проблем: теорію і практику 
британської загальної школи (М. алексе-
вич, о. Матвієнко, а. сбруєва, М. Лещен-
ко, о. Локшина), вищу і професійну освіту 
(н. Бідюк, о. Глузман, о. кузнецова), ос-
віту дорослих (Г. корнетов). з поміж них 
чільне місце належить науковим дослід-
женням у галузі педагогічної освіти, які 
виконувалися переважно на матеріалах 
англії й Уельсу і стосувалися особливо-
стей стандартизації педагогічної освіти 
(н. авшенюк), формування педагогічної 
майстерності вчителів (Ю. кіщенко), ре-
формування вищої педагогічної освіти 
(а. Парінов), розвитку післядипломної 
педагогічної освіти (М. Шкіль). значним 
доробком української педагогічної науки 
в галузі професійної підготовки вчителів 
є праці Л. Пуховської. новизною науко-
вих підходів відзначається її моногра-
фія, присвячена порівняльному аналізу 
систем професійної підготовки вчителів у 
країнах західної європи. У ній розгляда-
ються головні тенденції розвитку сучасної 
педагогічної освіти, аналізуються особли-
вості та специфічні риси розвитку націо-
нальних систем підготовки вчителів на 
порозі ххi ст. Проблеми трансформації 
англійської системи підготовки вчителів 
в умовах формування загальноєвропейсь-
кого освітнього простору знайшли деталь-
не висвітлення у дослідженні а. Парінова. 
Помітних результатів в опрацюванні 
окремих важливих питань, що прямо чи 
опосередковано стосуються теми нашої 
роботи, досягнуто ученими М. євтухом, 
М. тадєєвою, розкриті в монографії “ет-
нопедагогічні традиції виховання у Вели-
кій Британії”, в якій проаналізовано дже-
рела британської педагогіки та традиційні 
шляхи виховання і освіти підростаючого 

покоління. цінні матеріали містить дисер-
тація о. Волошиної, в якій розкрито педа-
гогічні умови реалізації соціокультурної 
підготовки вчителів та  наукові засади 
елементарної школи у Великій Британії, 
особливості розвитку елементарної освіти 
як чинника модернізації професійної під-
готовки вчителів елементарної школи [3, 
c. 17–23].  

Проведений аналіз джерел довів, що 
цілісно питання історії становлення і 
розвитку елементарної освіти у Великій 
Британії у хІх ст. не досліджувалися, що 
й зумовило доцільність проведення даного 
наукового пошуку.
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