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адекватно виконувати завдання, що виникають пе-

ред ними у повсякденному житті. 

Профілактика і корекція відхилень у поведінці 

молоді в умовах заміського літнього табору перед-

бачає цілеспрямовано організований виховний 

вплив на підлітків з точним визначенням його за-

собів, методів і форм, а також створення макси-

мально сприятливих умов, при яких виховний про-

цес охопить усі сторони життєдіяльності підлітка. 

Сьогодні заміські табори визнано однієї з конструк-

тивних форм вирішення питань соціально-педа-

гогічної роботи з дітьми групи ризику, попере-

дження педагогічної занедбаності неповнолітніх. 

Це пояснюється тим, що виховна робота, проведена 

в умовах дитячих заміських літніх таборів, дозво-

ляє максимально обмежити і в значній мірі тимча-

сово нейтралізувати вплив несприятливого 

мікросередовища на підлітків у найбільше «враз-

ливу пору року», коли підлітки випадають з-під 

контролю школи, сприяє активному включенню 

підлітків у різні види позитивної діяльності, спря-

мованої на формування в них різносторонніх інте-

ресів, потреб, позитивних якостей особистості [15]. 

Таким чином, заміський табір, враховуючи 

його специфічні особливості, почав визнаватися 

американськими психологами й педагогами як 

ефективне місце для організації процесу освіти й 

виховання, що має позитивний вплив на розвиток 

особистості. 
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Abstract 
This article deals with the questions of the British preschool education, which has a rich long history, dating 

back to the XIX century. Today in Great Britain much attention is paid to the formation of highly effective content 

of preschool education, adequate to the needs of society, the goals and objectives of state educational policy. The 

development of the content of education is carried out in connection with the construction of the so-called 

"curriculum" (Curriculum), as the dominant way of structuring and content of the educational space. The meaning 

of the term «curriculum» is analyzed. Improving programs for preschool education involves a constant search for 

new effective ways to build them, so the English researches on the peculiarities of the organization of curricula 

are of undoubted interest to Ukraine and many other countries. 

Анотація 

В статті розглядаються питання дошкільної освіти Великої Британії, яка має давню і багату історію 

розвитку, починаючи з ХІХ століття. Сьогодні звертається велика увага на розвиток змісту британської 

дошкільної освіти, адекватного потребам суспільства, меті і завданням державної освітньої політики. Роз-

виток змісту освіти здійснюється у зв’язку з конструюванням так званих «курікулумів», домінуючого за-

собу побудови змісту навчання в освітньому просторі. Аналізується значення поняття «курікулум». Необ-

хідність вдосконалення програм дошкільної освіти зумовлює пошук нових ефективних шляхів побудови 

програм. Дослідження британських учених в цьому плані, безперечно, представляють інтерес для України 

та багатьох інших країн світу. 

 

Keywords: preschool education, program, curriculum, content, Great Britain. 
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Сьогодні в зв'язку з реформуванням українсь-

кої системи освіти, в тому числі й дошкільної, гос-

тро усвідомлюється протиріччя між зростаючим ін-

тересом до сучасного зарубіжного педагогічного 

досвіду, об'єктивною необхідністю оволодіння но-

вою інформацією про модернізацію змісту освіти і 

порівняно недостатньою вивченістю стану дослі-

дження актуальних проблем навчання і виховання 

підростаючого покоління в зарубіжних країнах у ві-

тчизняній педагогічній науці. Зокрема, викликає ін-

терес система дошкільного виховання у Великій 

Британії, основні тенденції та особливості розвитку 

змісту дошкільної освіти, побудови освітніх про-

грам в сучасних дошкільних закладах. 

Відомо, що британське дошкільне виховання 

має багату і тривалу історію, яка сягає корінням в 

XIX століття. Теоретичні основи британської до-

шкільної освіти та її змісту сформувалися під впли-

вом ідей таких відомих світових учених, як Ф. Фре-

бель, М. Монтессорі, Р. Штайнер, Д. Дьюї, Ж. 

Піаже, Л., М. Макміллан, С. Айзекс та інші. 

Сьогодні у Великій Британії спостерігається 

підвищена увага до питань навчання і розвитку ді-

тей раннього віку, що супроводжується збільшен-

ням кількості наукових досліджень, в тому числі 

компаративних, і масовим випуском спеціалізова-

ної літератури. Велике значення надається форму-

ванню високоефективного змісту дошкільної 

освіти, адекватного потребам суспільства, цілям і 

задачам державної освітньої політики. 

В сучасний період відбувається реформування 

британської освіти, вносяться серйозні системні 

зміни, що вплинули на програмно-методичне забез-

печення дошкільного рівня. Розробка змісту освіти 

ведеться в зв'язку з конструюванням так званих 

«навчальних програм» (Curriculum), як доміную-

чого способу структурування та змістового напов-

нення освітнього простору. Удосконалення про-

грам для дошкільної освіти передбачає постійний 

пошук нових науково аргументованих шляхів їх по-

будови, тому дослідження британських авторів, 

присвячені особливостям організації навчальних 

програм, становлять безсумнівний інтерес для ук-

раїнської і світової педагогіки (А.Аннінг, Дж.Бен-

нет, Т.Бертран, Т.Брюс, Е.Вуд, А.Куртіс, Л.Міллер, 

Дж.Солер, та ін.). 

Зарубіжний досвід дошкільної освіти дослі-

джується окремими українськими вченими (М.Ані-

щук, О.Бодаков, Є.Коваленко, О.Ляшенко та ін.), 

проте особливості організації дошкільної освіти у 

Великій Британії, зокрема конструювання змісту 

освіти, поки що не знайшли достатнього відобра-

ження в наукових працях. 

Отже, метою даної статті є дослідження особ-

ливостей конструювання змісту дошкільної освіти 

у Великій Британії.  

Слід підкреслити, що в процесі розвитку змі-

сту дошкільної освіти у Великій Британії відбулася 

подвійна зміна освітніх парадигм під впливом різ-

них соціальних, політичних, економічних, педаго-

гічних чинників. На першому етапі (1980-ті - 1996 

рр.) намітився перехід від історично сформованого 

неформального підходу у вихованні та навчанні ді-

тей дошкільного віку до формалізованого продук-

тивному підходу щодо створення навчальних про-

грам. На другому етапі (1997 - 2008 рр.) утверджу-

ється процесуально-продуктивний підхід до 

побудови та реалізації змісту дошкільної освіти. 

Комплексний вплив соціально-економічних, 

історико-політичних, науково-педагогічних та гу-

манітарних чинників на розвиток змісту дошкільної 

освіти у Великій Британії полягає в: поступовому 

розширенні завдань британських дошкільних уста-

нов від догляду і нагляду до всебічного навчання, 

виховання і розвитку; збагаченні змісту розділу 

«Знання і розуміння навколишнього світу» за допо-

могою ознайомлення вихованців з інформаційно-

комунікативними технологіями, культурами різних 

народів, основами екології; тісному зв'язку змісту 

англійського дошкільної освіти зі шкільною, що 

проявляється в ранній підготовці до навчання гра-
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моті та математиці (з четвертого року життя); знач-

ній увазі до фізичного розвитку і формування здо-

рового способу життя дітей, розкриття їх творчого 

потенціалу і самовираження, трудовому, мораль-

ному вихованні та соціалізації дошкільнят; перехід 

від варіативного використання програмних докуме-

нтів до єдиного державного стандарту навчальних 

програм з метою підвищення якості і вирішення за-

вдань наступності освіти [1; 2]. 

Аналіз наукового доробку зарубіжних дослід-

ників [3-6] дає можливість встановити, що у форму-

ванні сучасного змісту дошкільної освіти Великої 

Британії проявляється суттєвий вплив такого на-

прямку західної дидактики, як теорія навчальних 

програм. Оперуючи багатозначним поняттям нав-

чальних програм, курікулярна дидактика (теорія 

навчальних програм і змісту освіти) займається ро-

зробкою основних науково-практичних проблем 

навчання, змісту освітнього процесу, форм, мето-

дів, вивчає взаємозв'язок теорії і практики, взаємо-

дії учасників навчального процесу. У науковій бри-

танській літературі можна знайти два основних зна-

чення поняття «курікулум» в сфері педагогіки. 

У вузькому розумінні, курікулум (від лат. 

Currere) – це курс навчання, навчальний план, про-

грама, що відображає зміст освіти. Згідно з британ-

ським Законом про освіту, структура навчальних 

програм включає три обов'язкові елементи: цілі на-

вчання, освітні програми та рекомендації щодо оці-

нювання. Курікулум виступає як концептуальний і 

регламентуючий документ, який об'єднує в собі ро-

зділи та напрямки освітнього процесу, що визначає 

відповідність його цілей. Деякі зарубіжні дослід-

ники вважають, що поняття «курікулум» в значенні 

«навчальний план, програма» проводить межу між 

формальною і неформальною освітою. Викорис-

тання його при вивченні неформальних підсистем 

освіти (такою, наприклад, традиційно вважалася 

британська дошкільна освіта), може бути викли-

кано бажанням впорядкувати і систематизувати її 

зміст. Впровадження документально зафіксованих 

навчальних програм в освітній заклад відбувається 

з метою структурувати його роботу. На рівні всієї 

системи освіти через розробку навчальних планів, 

програм здійснюється стандартизація і підвищу-

ється якість освіти. Застосування терміну «куріку-

лум» в наші дні стає настільки всеосяжним, що фо-

рми, освіти, які не мають курікулярної основи, еле-

ментарним чином витісняються, як стверджують 

британські дослідники. 

У більш широкому розумінні курікулум тлума-

читься багатьма авторами не тільки як саме зміст 

освіти, але як цілісний процес взаємодії вчителя і 

учнів з приводу цього змісту, руху від цілей освіти 

до його результатів. Згідно з визначенням профе-

сора лондонського університету, одного з осново-

положників теорії навчальних програмах в англій-

ській педагогіці Д. Лоутона, курікулум – це «вся си-

туація навчання». Вона включає в себе наступні 

складові: «(1) хто, (2) що викладає, (3) кому, (4) як, 

(5) навіщо, (6) з якими результатами». Сучасний 

фахівець з дошкільної освіти Т. Брюс [7; 8] виділяє 

в навчальних програмах три компоненти: дитину 

(кого ви навчаєте?), знання (що ви викладаєте?) і 

передачу знань дитині через навчально-виховний 

простір (як ви навчаєте?). Формуючи концепції на-

вчальних програм, зарубіжні вчені пропонують різ-

номанітні схематичні варіанти їх побудови. Ці гра-

фічні моделі, як правило, включають в себе ланцю-

жок, або цикл взаємопов'язаних елементів: цілі та 

завдання, зміст, організацію педагогічного процесу 

(планування, відбір засобів, методів і форм, ство-

рення предметно-просторового середовища), оці-

нку його результатів. При цьому зміст освіти ніколи 

не розглядається у відриві від інших компонентів 

навчально-виховного процесу, а поняття «куріку-

лум» трактується як цілісна педагогічна технологія 

конструювання цього процесу. Курікулум, таким 

чином, охоплює практично всю систему навчання 

того чи іншого предмету. 

На основі аналізу зарубіжної педагогічної нау-

кової та навчально-методичної літератури, можна 

зробити висновок, що курікулум має кілька рівнів 

формування: 1) Визначений, офіційний, виражений 

в освітніх цілях і завданнях, змісті програм, підру-

чників, навчальних матеріалів і посібників, мето-

дичних рекомендацій. 2) Реалізований в навчаль-

них програмах, суть якого становить живий навча-

льний досвід, сам процес навчання і виховання, 

щоденні практичні ситуації, що складаються в 

класі. Це зміст роботи кожного педагога з конкрет-

ними дітьми та зміст видів діяльності, в які вони за-

лучені. 3) Реалізований в навчальних програмах, 

результат навчання, виховання і розвитку, рівень 

оцінювання дитячих досягнень, роботи педагога і 

функціонування програми, рівень підсумкового ко-

нтролю. 

Проміжне становище між першим і другим рі-

внем займає планування навчально-виховної ро-

боти. З одного боку, це поки що текст, попередній 

задум, який виник в голові педагога і структурова-

ний на основі програмного змісту. З іншого боку, 

планування здійснюється з метою адаптувати до-

сить узагальнену програму до умов конкретного 

дошкільного закладу. Це вже етап організації, на-

ближений до реальної ситуації навчання. Важли-

вою в сучасній курікулярній дидактиці представля-

ється структурна єдність навчальних програм на 

всіх рівнях формування і тісний взаємозв'язок педа-

гогічної теорії і практики при розробці, впрова-

дженні та оцінюванні програм. Разом з питаннями 

мети і змісту освіти планування і поточний і підсу-

мковий контроль складають стрижень даної дидак-

тичної концепції, орієнтованої на всебічне враху-

вання конкретних соціально-культурних умов за-

безпечення педагогічного процесу. 

У курікулярній дидактиці виділяють два осно-

вні підходи до навчальних програм: як до «проду-

кту» і як до «процесу». Ця різниця є істотною, тому 

що від неї залежить, чому буде віддаватися пріори-

тет в освітній програмі, і як буде здійснюватися її 

реалізація. У підході до навчальних програмах як 

до «продукту» акцент робиться на постановку ці-

лей, орієнтованих на конкретний результат. Скла-

дання навчальних програмах розглядається в осно-
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вному як науково-технічна вправа з визначення за-

вдань, планування змісту, його реалізації через си-

туації на практиці, вимірювання та оцінку отрима-

ного продукту – результату. Даний підхід багато в 

чому спирається на традиційну предметно-центри-

стську педагогіку, в якій курікулум виступає засо-

бом залучення найменших членів суспільства до 

культури і підготовки до наступних щаблів нав-

чання і роботи шляхом освоєння ними спеціально 

відібраних знань і форм поведінки. Продуктивний 

підхід до навчальних програм набув особливого по-

ширення в 1970-ті роки з розвитком професійно-те-

хнічної освіти та зміцнився в 80-ті - 90-ті роки після 

введення національних навчальних програм в шко-

лах. Освітні програми, розроблені в рамках даного 

підходу, характеризуються вченими як «змістовно-

орієнтовані». Більшість змістовно-орієнтованих 

програм зосереджені на успіхах дітей у майбут-

ньому. Радість дитини від сьогоднішнього дня і її 

сьогоднішні досягнення в розвитку не є занадто 

суттєвими. Більш важливим вважається засвоєння 

знань, інформації, які згодом допоможуть дитині 

адекватно функціонувати в суспільстві. Основними 

методами навчання за такими програмами є трену-

вання і заучування, що не дає дитині повного розу-

міння і осмислення досліджуваного. До недоліків 

змістовно-орієнтованих програм можна віднести і 

той факт, що в них мало уваги приділяється встано-

вленню взаємозв'язків між різними галузями знань 

і видами завдань, особистого досвіду дитини. Крім 

того, стрімкі зміни в сучасному суспільстві змушу-

ють постійно оновлювати зміст навчання, щоб він 

не втратив своєї актуальності. Незважаючи на свою 

популярність, особливо серед політиків, управлін-

ців та розробників програм, продуктивний підхід 

до навчальних програмах піддавався критиці пред-

ставниками «прогресивної» освіти, прихильниками 

педоцентризму, схильними романтизувати період 

дитинства і образ дитини. Другий підхід до навча-

льних програм як до процесу вписується в традиції 

освіти, сконцентровані на дитині, і вважає, що 

освіта є, перш за все, засіб розвитку індивіда. Підхід 

враховує динаміку розвитку дитини, орієнтуючись 

на те, що саме вікові та індивідуальні особливості, 

особистий досвід і інтереси дітей мають слугувати 

основою для визначення загальноосвітнього харак-

теру. 

Процесуально-орієнтовані програми прагнуть 

допомогти дітям вчитися, отримуючи задоволення 

від процесу навчання, що відбувається в даний мо-

мент. Вони більше уваги приділяють формуванню 

у дитини здібностей здобувати, структурувати, оці-

нювати, застосовувати на практиці і передавати ін-

формацію. Головне – розвивати загальні навчальні 

вміння, розширювати життєвий досвід, а не запам'-

ятовувати специфічні факти, які, можливо, втратять 

свою актуальність в майбутньому. Для реалізації 

процесуально-орієнтованих програм надзвичайно 

важливі відповідним чином підібрані методи, за-

соби і форми навчання і виховання. Це багате і до-

бре організоване навчально-розвиваюче середо-

вище, робота в невеликих підгрупах, ігрові, слове-

сні і дослідницько-пошукові методи, баланс між 

самостійною діяльністю дітей і діяльністю, що 

спрямовується педагогом. Проте, навряд чи на 

практиці будь-які з підходів реалізується в чистому 

вигляді. Як відзначають вчені, більшість зарубіж-

них програм для дошкільної освіти поєднують в 

собі спрямованість як на процес, так і на результат, 

враховуючи принцип єдності змістової і процесуа-

льної сторін. Однак в ході розробки програм нері-

дко виникають різні види компромісів між двома 

крайніми формами. На думку багатьох учених, оп-

тимальним рішенням може стати тільки пошук зо-

лотої середини, формування збалансованого зага-

льноосвітнього характеру програм. Курікулум має 

поєднати в собі традиційні та прогресивні елеме-

нти. Підкреслюючи важливість раціонального від-

бору та структурування змісту в освітніх програ-

мах, британські дидактики виділяють такі характе-

ристики навчальних програм, як широту, 

збалансованість, релевантність, логічність, інтегра-

льність, диференціацію, рух вперед і спадкоєм-

ність. Широта спостерігається, коли курікулум за-

безпечує дітей навчальним досвідом з усіх предме-

тів і у всіх видах діяльності (це – розширений 

навчальний план). Курікулум обмежений (звуже-

ний), якщо фокусується лише на кількох навчаль-

них областях. Збалансованість присутня, якщо ку-

рікулум надає відповідне (врівноважене) співвідно-

шення навчального досвіду з усіх предметів і у всіх 

видах діяльності. Іншими словами, широта і збала-

нсованість змісту дошкільної освіти передбачають 

поєднання різних галузей навчання і розвитку без 

домінування однієї з них. Диференціація загально-

освітнього характеру полягає в наданні учням за-

вдань і занять, які чітко відповідають знанням і на-

вичкам, набутим кожним з них на попередньому 

етапі навчання, тобто враховуються їх індивідуа-

льні особливості. Поняття «релевантності» куріку-

луму можна охарактеризувати як істотність або ва-

жливість відібраного змісту для дітей, його зв'язок 

з їх реальним життям. Логічність навчального 

плану створюється, коли викладаються частини 

змісту освіти, поєднані між собою логічно зрозумі-

лим способом. А просування вперед визначаться як 

властивість програми, завдяки якій можливе роз-

ширення знань, уявлень і навичок дій в логічній по-

слідовності. Наступність трактується як зв'язок, 

який повинен встановлюватися між новими елеме-

нтами змісту навчання і вже пройденими. 
Дослідники, як вітчизняні, так і зарубіжні, 

стверджують, що зміст освіти є сьогодні одним з 
найбільш інтенсивно розвинених компонентів пе-
дагогічного процесу, що відображає соціальні, еко-
номічні, педагогічні, наукові зміни в житті суспіль-
ства. Так, Р. Перрі, наприклад, називає його «дина-
мічним концептом» [9]. З оновленням змісту освіти 
пов'язано підвищення її якості. Тому категорії 
«зміни» і «розвитку» є принципово важливими для 
курікулярної дидактики. У філософії під зміною ро-
зуміється найбільш загальна форма буття всіх об'є-
ктів і явищ, що представляє будь-який рух і взаємо-
дію, перехід з одного стану в інший. Зміна включає 
в себе процеси розвитку, а також виникнення нових 
явищ в освіті, що охоплює як кількісні, так і якісні 
трансформації. Розвиток – це закономірна якісна 
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зміна матеріальних та ідеальних об'єктів, яку мо-
жна кваліфікувати як незворотну і цілеспрямовану. 
В результаті розвитку виникає новий стан об'єкта. 
Істотну характеристику розвитку становить час, 
оскільки будь-який розвиток здійснюється в реаль-
ному часі, і тільки час виявляє його спрямованість. 
Загальною філософською теорією розвитку є мате-
ріалістична діалектика, закони якої дають характе-
ристику внутрішнього механізму, рушійних сил, за-
гальної спрямованості і основних фаз розвитку. На 
основі різних формулювань зміни і розвитку навча-
льних програм в зарубіжній педагогічній літера-
турі, можна зробити висновок, що на практиці цей 
процес проявляється двояко. З одного боку, мова 
йде про формування та реалізацію змісту освіти в 
конкретному освітньому закладі. З іншого боку, ро-
звиток змісту може бути розглянутий більш глоба-
льно, на рівні державних систем освіти і протягом 
тривалих часових відрізків. В такому випадку зміна 
навчальних програмах є «набором рішень, прийня-
тих щодо ситуацій навчання абсолютно різними 
особами на різних рівнях: політиками, практиками, 
педагогами; на національному, муніципальному, 
шкільному, але все частіше і на міжнародному рі-
вні. Результатом розвитку навчальних програм 
може стати розробка навчальних матеріалів, реко-
мендацій, навчальних планів, програм-посібників, 
що містять узагальнений досвід навчання, а також 
інструментарію для оцінювання та підсумкового 
контролю. 

Британські вчені виділяють два шляхи розви-
тку курікулум: «зверху» (курікулум пропонується 
викладачам в готовому вигляді) і «знизу» (куріку-
лум народжується з практики, за запитом суспільс-
тва, розробляється самими педагогами). Модель 
«зверху-вниз» є лінеарна і ієрархічна модель зміни 
навчальних програм, вона механічно розділяє етапи 
формулювання і реалізації нових програм. Перед-
бачається, що зміни в навчальному процесі можуть 
бути досягнуті директивами з боку керівних орга-
нів, наприклад, за допомогою узаконеної освітньої 
програми, яка відображає той зміст, який вважа-
ється доцільним (дає результат) з соціальної, куль-
турологічної та економічної точки зору. Істотно 
значима саме матеріальна окупність вкладених ко-
штів. Модель «знизу-вгору» віддає прерогативу ло-
кальним організаціям (школам) і ситуативним акто-
рам (вчителям) в розробці, впровадженні та «доне-
сенні» програмного змісту освіти дітям, а також у 
взаємодії з батьками. Існує ще одна модель розви-
тку навчальних програм: нововведення «зверху-
вниз» приймається і по-своєму інтерпретується пе-
дагогами-практиками. Вони висловлюють думку 
про можливе комбінування першої і другої моде-
лей. Ключовими поняттями тут стають діалог і вза-
ємодія між двома зацікавленими сторонами. Тим не 
менше, більшість учених дотримуються думки, що 
процес формування навчальних програм завжди 
буде викликати дискусії [10 – 12].  

Наприклад, пріоритетом для фахівців управ-
ління освітою є підготовка дітей до школи і орієн-
тація на курікулум-продукт. Для фахівців в галузі 
дошкільної освіти головним, очевидно, буде всебі-
чний розвиток дитини, реалізація навчально-розви-
ваючого змісту в грі і акцент на процесуальну сто-
рону навчання [13; 14].  

У зв'язку з цим можна стверджувати, що курі-
кулум – термін настільки ж соціально-політичний, 
скільки і професійно-педагогічний. Фактично, курі-
кулум визначає, які знання дійсно важливі, які цілі 
і завдання будуть реалізовуватися, якими засобами 
і методами. 

Визнання самоцінності дитинства і перемі-
щення дитини в центр навчально-виховного про-
цесу свідчить про те, що при відборі змісту освіти 
враховуються потреби та інтереси дітей, їх вікові та 
індивідуальні особливості. Подальший зміст нав-
чання опирається на те, що дитина вже знає і вміє. 
Ці положення узгоджуються із загальними принци-
пами природного, розвиваючого і в той же час дос-
тупного навчання, які є основою для таких принци-
пів, як послідовність, поступовість і систематич-
ність при реалізації освітнього змісту. Виходячи з 
постулату про цілісність особистості дитини та осо-
бливості процесу пізнання, британські дидактики 
дошкільної освіти передбачають комплексну побу-
дову програми та інтегровану подачу навчального 
матеріалу.  
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