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ВСТУП 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальнiсть теми. В законодавчих документах України визначено, 

що наша країна рухається шляхом європейської iнтеграцiї, використовує 

кращi прогресивнi iдеї свiтової цивiлiзацiї, що дає можливiсть нацiональнiй 

системi виховання збагатитися здобутками розвиненої культури. Одним iз 

найголовнiших напрямiв виховання є розробка теоретико-методологiчних 

аспектiв нацiональної системи виховання з урахуванням вiтчизняного та 

зарубiжного досвiду. 

Особливу увагу привертає сiмейне виховання, яке завжди було i 

залишається важливою суспiльною проблемою. Значною мiрою це 

пояснюється виховними можливостями сiмейного впливу на дитину. Саме в 

родинi закладаються основи цiннiсно-мотивацiйної сфери особистостi, 

формується її характер. Багатограннiсть взаємин, щирiсть почуттiв, зацiкавлене 

ставлення до дитини – все це створює найсприятливiшi умови для формування 

її особистостi.  

Аналiз наукових дослiджень дає пiдстави стверджувати, що проблема 

сiмейного виховання привертала увагу науковцiв рiзних часiв. Я. Коменський, 

спираючись на iсторичний досвiд сiмейного виховання, обґрунтував iдею 

"материнської школи". Ф. Рабле й Ж.-Ж. Руссо розглядали сiмейне виховання 

як важливу частину педагогiки. Й. Песталоццi, узагальнивши досвiд народної 

педагогiки, створив "Книгу для матерiв". 

Заслуговують на увагу i роботи видатних вiтчизняних вчених, якi 

зробили вагомий внесок у розробку проблем сiмейного виховання: 

О. Духновича, А. Макаренко, С. Русової, М. Стельмаховича, 

В. Сухомлинського, К. Ушинського, а також сучасних дослiдникiв: I. Беха, 

Н. Побiрченко, В. Постового, Т. Руденко, О. Сухомлинської, Т. Кравченко, 

С. Червонецької, В. Федяєвої та iнших. 
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Проблемам сiмейного виховання придiлено значну увагу в Державних 

документам з питань освiти (Закони України "Про позашкiльну освiту", "Про 

сiм'ю i шлюб", "Про освiту", "Про загальну середню освiту", Державна 

нацiональна програма "Освiта" ("Україна ХХI столiття"), Нацiональна 

доктрина розвитку освiти України у ХХI столiттi, Концепцiя педагогiчної 

освiти, Державна програма "Вчитель", програми з органiзацiї навчання й 

виховання дiтей i молодi та iн.).  

Водночас, актуальнiсть проблеми сiмейного виховання не зменшується, 

а, навпаки, ще бiльше загострюється. Значною мiрою це пояснюється тими 

полiтичними, соцiальними, економiчними i духовними змiнами, якi 

вiдбуваються в Українi в кiнцi ХХ на початку ХХI столiття. Особливо 

проблематичним є сiмейне виховання дiтей пiдлiткового вiку, який 

характеризується, з одного боку, активним прагненням звiльнитись вiд опiки 

дорослих, непослухом, опором i протестом, а з iншого, – недостатньою 

сформованiстю моральної свiдомостi, вiдсутнiстю досвiду соцiального 

самоствердження, прагненням до спiлкування з ровесниками, переоцiнкою 

цiнностей, змiною симпатiй i авторитетiв, зникненням iнтересу до навчання, 

потребою в самоствердженнi i самопiзнаннi, замкненiстю, незадоволенням 

собою, неадекватною самооцiнкою, що нерiдко веде до конфронтацiї дiтей з 

батьками, значно знижує ефективнiсть сiмейного виховання. У зв'язку з цим 

виникає необхiднiсть у пошуках кращих зразкiв свiтового досвiду сiмейного 

виховання дiтей.  

 У ракурсi зазначеної проблеми на особливу увагу заслуговує органiзацiя 

сiмейного виховання дiтей у Великiй Британiї. Значною мiрою це пояснюється 

тим, що Велика Британiя належить до найпотужнiших держав свiту. Її високий 

економiчний i культурний розвиток обумовлений наявнiстю сильної елiти, 

свiдомих громадян i висококвалiфiкованих фахiвцiв. Вагому роль у цьому 

вiдiграло сiмейне виховання, яке вибудовується на чiтких народних традицiях i 

теоретичних напрацюваннях. 

До скарбницi передової педагогiчної теорiї та практики сiмейного 
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виховання увiйшли iдеї таких представникiв фiлософiї та педагогiки Великої 

Британiї: Р. Ашама, Ф. Бекона, Дж. Беллєрса, У. Гросiна, I. Дунса, 

А. Кентерберiйського, Дж. Колєта, Т. Лiнакра, У. Оккама та iн. Значнi 

теоретичнi напрацювання щодо сiмейного виховання мають британськi 

мислителi, педагоги: Е. Берк, Дж. Локк, Т. Мор, Г. Спенсер, Дж. Уiнстенлi.  

Варто зазначити, що теорiя та практика сiмейного виховання у Великiй 

Британiї вперше стала об'єктом глибокого конструктивно–критичного аналiзу в 

кiнцi ХIХ – на початку XX столiття. Серед тогочасних наукових дослiджень 

найбiльшу цiннiсть мають працi французьких учених Е. Демолена, 

М. Леклерка, нiмецького соцiолога Л. Вiзе, слов'янських дослiдникiв 

О. Водовозової, П. Єнько, П. Каптерєва, якi описали свої результати 

спостережень у Великобританiї. 

Рiзнi аспекти дослiдження британської сiм'ї та виховання в нiй висвiтленi 

в публiкацiях таких британських педагогiв i соцiологiв: Н. Аберкромбi, 

Т. Александера, С. Гудмана, Л. Давiдофа, Л. Джеймiсон, Л. Iрвiна, Дж. Карден, 

П. Корнер, П. Ласлета, Д. Моргана, С. Мортон, Д. Невiла, Л. Полок, К. Тiсдол, 

Х. Уiлкiнсон, Р. Флетчера, М. Янга та iн. 

Українськi науковцi розглядали проблему в iсторико-педагогiчному 

аспектi (дисертацiя О. Демченко "Теорiя та практика сiмейного виховання у 

Великiй Британiї"), з теоретико-методологiчного погляду (дисертацiя Г. Фiнчук 

("Теорiя та практика сiмейного виховання в зарубiжнiй педагогiцi"), у ракурсi 

етнопедагогiчних традицiй (дисертацiя М. Тадєєвої "Етнопедагогiчнi традицiї 

виховання у Великiй Британiї"). Iсторико-педагогiчним аспектам теорiї i 

практики сiмейного виховання Великої Британiї присвяченi дослiдження 

О. Романовської, В. Миценко, О. Скринської, Т. Кравцової, О. Барило, 

Л. Ваховського та iн. 

Окремi аспекти проблема сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку 

була висвiтлена у дисертацiйних дослiдженнях I. Петрової, Л. Романенкової, 

А. Розказова, Л. Гордiєнко, О. Пiчкар, А. Дробницької, в яких аналiзуються 

такi види органiзацiї соцiально-педагогiчної роботи у Великiй Британiї та 
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Захiднiй Європi, що допомагають батькам у вихованнi пiдлiткiв, як: культурно-

дозвiллєва дiяльнiсть клубiв; змiст, форми й методи органiзацiї вiльного часу 

тiнейджерiв; особливостi соцiалiзацiї молодi в студентських об'єднаннях i в 

дiяльностi молодiжних органiзацiй; педагогiчнi засади корекцiї девiантної 

поведiнки дiтей пiдлiткового вiку. 

Водночас аналiз зазначених наукових праць дає пiдстави зробити 

висновок про недостатнiсть теоретичних дослiджень, присвячених 

висвiтленню досвiду сiмейного виховання дiтей у Великiй Британiї. В 

результатi залишається недостатньо з'ясованою проблема органiзацiї сiмейного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї: концептуальнi засади, 

змiст, форми i методи його органiзацiї. Такий стан справ негативно 

позначається на використаннi кращих зразкiв свiтового досвiду в практицi 

сiмейного виховання пiдлiткiв в Українi.  

Актуальнiсть i недостатня наукова розробленiсть проблеми зумовили 

вибiр теми дисертацiйного дослiдження – "Проблеми сiмейного виховання 

дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї". 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Вiдображений у роботi напрям дослiдження вiдповiдає державнiй полiтицi 

України, спрямованiй на змiцнення української сiм'ї й забезпечення реалiзацiї 

нацiональної системи батькiвського виховання дiтей, основнi положення якої 

викладенi в Державнiй нацiональнiй програмi "Освiта" ("Україна XXI 

столiття"), у концепцiї "Сiм'я та родинне виховання" та у програмi родинно-

нацiонального виховання "Сiм'я i дiти", укладених працiвниками лабораторiї 

сiмейного виховання Iнституту педагогiки НАПН України.  

Дисертацiя є складовою науково-дослiдної теми кафедри педагогiки 

Вiнницького державного педагогiчного унiверситету iменi Михайла 

Коцюбинського ("Методологiя i технологiя монiторингу якостi педагогiчної 

дiяльностi") (державний реєстрацiйний номер 0108U001064). Тему 

дисертацiйного дослiдження затверджено на засiданнi Вченої ради 

Вiнницького державного педагогiчного унiверситету iменi Михайла 
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Коцюбинського (протокол № 10 вiд 28.05.2008 р.) та узгоджено Радою з 

координацiї наукових дослiджень у галузi педагогiки та психологiї в Українi 

(протокол № 6 вiд 17.06.2008 р.). 

Мета дослiдження – з'ясувати методологiчнi засади, змiст i методи 

сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї та здiйснити 

аналiз тенденцiй сiмейного виховання у Великiй Британiї в контекстi 

використання актуальних iдей цього досвiду в Українi. 

Вiдповiдно до мети були поставленi такi завдання: 

– виявити та проаналiзувати основнi тенденцiї розвитку сiмейного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; 

– з'ясувати методологiчнi засади сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; 

– висвiтлити змiст i методи виховання пiдлiткiв у сучаснiй 

британськiй сiм'ї;  

– обґрунтувати можливостi практичного застосування позитивного 

досвiду в сiмейному вихованнi в Українi. 

Об'єкт дослiдження – сiмейне виховання у Великiй Британiї. 

Предмет дослiдження – методологiчнi засади, змiст i методи органiзацiї, 

тенденцiї розвитку сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї. 

Методологiчну основу дослiдження становлять принцип провiдної ролi 

сiмейного виховання в процесi розвитку особистостi та iдея зв'язку 

нацiонального й загальнолюдського пiдходiв до виховання. Ураховувалися 

також принципи об'єктивностi, iсторизму, науковостi, прiоритету 

загальнолюдських цiнностей, розвитку, цiлепокладання, детермiнiзму, єдностi 

теорiї й практики, якi забезпечують об'єктивнiсть у вивченнi предметiв i явищ 

реальної дiйсностi; закони й категорiї наукового пiзнання; дiалектична теорiя 

про взаємозв'язок, взаємозумовленiсть i цiлiснiсть явищ у природi; принципи 

та методи системного пiдходу до пiзнання. Важлива роль у процесi осмислення 

методологiчних i теоретичних основ дослiдження належить аналiзу 



 9 

фiлософсько-теоретичного матерiалу. Концептуальнi положення фiлософiв, 

психологiв, педагогiв про тенденцiї розвитку сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Великiй Британiї (Ф. Бекон, О. Водовозова, П. Єнько, 

А. Кентерберiйський, М. Леклерк, Дж. Локк, Т. Мор, Г. Фiнчук), про змiст, 

форми i методи сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку Великої Британiї 

(Дж. Беллєрс, Е. Берк, Л. Вiзе, Е.Демолен, Л. Полок, Г. Спенсер, 

Дж. Уiнстенлi), науковi дослiдження про концепцiї органiзацiї сiмейного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку Великої Британiї (сучаснi дослiдники 

Т. Александер, Дж. Карден, П. Корнер); дослiдження ролi сучасної британської 

сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку (С. Мортон, Д. Невiл, К. Тiсдол); працi 

з вивчення проблем виховання дiтей пiдлiткового вiку в неблагополучних 

сiм'ях у Великiй Британiї (Я. Горват, Х. Уiлкiнсон, Р. Глетчер) та iншi 

дозволяють систематизувати задiяний у роботi матерiал i здiйснити його аналiз 

з метою вирiшення основних завдань дослiдження. 

Методи дослiдження визначенi його специфiкою:  

o загальнонауковi – аналiз вiтчизняної та зарубiжної iсторико-

педагогiчної, психологiчної, фiлософської та соцiологiчної лiтератури, а також 

матерiалiв дослiджень iз подальшим синтезом їхнiх результатiв у цiлiсну 

систему поглядiв на розвиток теорiї та практики сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; абстрагування та конкретизацiя пiд час 

вивчення монографiчних дослiджень з теорiї i практики сiмейного виховання 

пiдлiткiв у Сполученому Королiвствi Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї;  

o вивчення й узагальнення першоджерел, за допомогою яких були 

проаналiзованi документи з проблеми сiмейного виховання дiтей пiдлiткового 

вiку у Великiй Британiї; 

o порiвняльно-iсторичний, що дав змогу порiвняти та зiставити 

соцiально-педагогiчнi явища в сiмейному вихованнi дiтей пiдлiткового вiку у 

Великiй Британiї i в Українi шляхом встановлення подiбностi й вiдмiнностi 

щодо змiсту, методiв i прийомiв; 

o предметно-хронологiчна ретроспекцiя, що сприяла виявленню 
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тенденцiй розвитку теорiї i практики дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї, дає змогу простежити змiни в теоретичному обґрунтуваннi та 

практицi органiзацiї сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї;  

o гiпотетичний, який дав змогу виявити закономiрностi розвитку 

сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; 

o аналiтико-прогностичний, на основi якого зроблено висновки та 

узагальнення щодо використання британського досвiду сiмейного виховання 

дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї. 

Джерельну базу дослiдження складають фонди Центральної наукової 

бiблiотеки НАН України iм. В. Вернадського, Львiвської наукової бiблiотеки 

НАН України iм. В. Стефаника, наукової бiблiотеки Львiвського нацiонального 

унiверситету iм. I. Франка, наукової бiблiотеки Київського нацiонального 

унiверситету iм. Т. Шевченка, Київського та Львiвського фiлiї Британської 

Ради, державнi документи уряду Великої Британiї з проблем сiмейного 

виховання та матерiали з державного регулювання питань, пов'язаних iз 

сiмейним вихованням, британськi перiодичнi та Iнтернет-видання, Iнтернет-

джерела, що висвiтлюють досвiд сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку; 

iншомовнi видання; матерiали мiжнародних наукових конференцiй, присвяченi 

проблемам сiмейного виховання пiдлiткiв. 

З перiодичних видань використано матерiали журналiв "Учитель", 

"Педагогический сборник", "Педагогiка", "Рiдна школа", "Педагогiка i 

психологiя", "Семья и школа", "Child development", "Journal of Family Issues", 

"Journal of Research on Adolescence", "Developmental Psychology", "Journal of 

child and family studies", "Journal of Marriage and the Family" та iн. 

Хронологiчнi межi дослiдження охоплюють перiод вiд ХVIII ст. до 

початку ХХI ст. Нижня межа визначається 1707 роком, в якому був прийнятий 

Акт про унiю Англiї та Шотландiї, i вони утворили Королiвство Великої 

Британiї (Kingdom of Great Britain). Верхня хронологiчна межа дослiдження 

зумовлена сучасними досягненнями у сферi сiмейного виховання дiтей 
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пiдлiткового вiку у Великiй Британiї. 

Наукова новизна одержаних результатiв полягає в тому, що: 

– виявлено основнi тенденцiї сiмейного виховання дiтей пiдлiткового 

вiку у Великiй Британiї; 

– набули подальшого розвитку основнi методологiчнi засади сiмейного 

виховання пiдлiткiв у Великiй Британiї;  

– висвiтлено основнi напрями змiсту сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; 

– уточнено основнi сучаснi методи сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Великiй Британiї; 

– в науковий обiг введено новi джерела, якi сприяють подальшому 

поглибленню уявлень про теорiю та практику сiмейного виховання дiтей у 

Великiй Британiї. 

Практичне значення одержаних результатiв визначається тим, що 

його основнi положення, результати та висновки можуть бути: використанi для 

подальшої розробки теорiї сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку; втiленi 

як новий теоретичний матерiал в педагогiчний процес для вивчення 

студентами ВНЗ; використанi пiд час пiдготовки студентами квалiфiкацiйних 

робiт; вивченi педагогами, соцiальними працiвниками i батьками.  

Результати дослiдження впроваджено у навчально-виховний процес 

Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Г.С. Сковороди 

(довiдка № 01–307 вiд 04.04.2013 р.), Вiнницького обласного iнституту 

пiслядипломної освiти педагогiчних працiвникiв (довiдка № 01/21–404 вiд 

09.04.2013 р.), Вiнницької фiлiї Унiверситету сучасних знань (довiдка № 06–

01/04–13 вiд 12.04.2013 р.), Хмельницького iнституту соцiальних технологiй 

Вiдкритого мiжнародного унiверситету розвитку людини ―Україна" (довiдка № 

106/1 вiд 16.04.2013 р.).  

Вiрогiднiсть i обґрунтованiсть результатiв дослiдження 

забезпечується методологiчною й теоретичною основою його вихiдних 

положень, застосуванням комплексу взаємодоповнювальних методiв наукового 
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пошуку, вибраних вiдповiдно до мети й завдань дисертацiйної роботи, 

використанням широкої джерельної бази. 

Апробацiя результатiв дисертацiї здiйснювалась шляхом їх 

обговорення на засiданнях кафедри педагогiки, на наукових конференцiях:  

мiжнародних: VII Мiжнародна науково-методична конференцiя 

"Духовно-моральне виховання i професiоналiзацiя особистостi: виклики ХХI 

ст." (Київ – Вiнниця, 2010), Мiжнародна науково-практичнiй конференцiя 

"Теоретичнi та методологiчнi проблеми сучасної педагогiки i психологiї" 

(Одеса, 2012); 

 всеукраїнськiй: Всеукраїнська науково-практична конференцiя 

"Виховання студентської молодi в процесi професiйної пiдготовки: сучасний 

стан, проблеми i перспективи" (Хмельницький, 2012). 

Публiкацiї. Основнi положення дослiдження вiдображенi в 11 

одноосiбних публiкацiях, з них 6 статей у наукових вахових виданнях України, 

2 статтi в наукових виданнях РФ, 3 публiкацiї у збiрниках матерiалiв наукових 

конференцiй. 

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до кожного роздiлу, загальних висновкiв, списку 

використаних джерел (232 найменування, з них 82 – англiйською мовою), 

трьох додаткiв на 13 сторiнках. Загальний обсяг дисертацiї складає 219 

сторiнок, обсяг основного тексту – 183 сторiнки. Робота проiлюстрована 

чотирма таблицями. 
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РОЗДIЛ I 

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛIЗ СIМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ 

ПIДЛIТКОВОГО ВIКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНIЇ 

 

1.1. Тенденцiї розвитку сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у 

Великiй Британiї. 

 

Пiдлiтковий вiк – це перехiдний етап фiзичного й психологiчного 

розвитку вiд статевої зрiлостi до повнолiття. У сучаснiй британськiй науковiй 

лiтературi видiляють такi вiковi групи дiтей цього вiку: вiд 13 (або 11 чи 12) до 

14 рокiв – раннiй пiдлiтковий вiк, вiд 15 до 18 рокiв – середнiй пiдлiтковий вiк, 

вiд 18 до 19 (або 20 чи 21) рокiв – пiзнiй пiдлiтковий перiод або юнiсть. 

Незважаючи на цю перiодизацiю, фiзичнi, психологiчнi та культурнi прояви 

означеного вiкового промiжку можуть починатися ранiше i закiнчуватися 

пiзнiше. Так, хоча перiод статевого дозрiвання iсторично пов'язується з 

настанням пiдлiткового вiку, в даний час вiн, зазвичай, починається ранiше, 

особливо у дiвчаток (раннє й передчасне статеве дозрiвання). Фiзичний i 

когнiтивний розвиток (особливо в юнакiв) може також поширюватися до 20 - 

21 року i далi. Таким чином, хронологiчний вiк дає приблизнi рамки для 

визначення пiдлiткового етапу розвитку, i вченим важко узгодити точне часове 

визначення цього перiоду [149, c. 34]. 

Дослiдження сучасного стану проблеми сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку Великої Британiї потребує огляду iсторiї становлення 

нацiональних особливостей виховання, зокрема його прiоритетних 

напрямкiв. Пiд тенденцiями виховання дiтей i молодi розумiємо об'єктивно 

зумовленi напрямки формування i розвитку цiннiсних iнтересiв, iдеалiв i 

життєвих прiоритетiв в суспiльствi. 

Вивчення британської родини i проблем сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку Великої Британiї в iсторичному аспектi пов'язане з певними 
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труднощами, тому що бiльша частина опублiкованих джерел мiстить данi про 

те, як британцi уявляли собi сiм'ю i стосунки в нiй, а не про тогочаснi 

реалiї. Кожна сiм'я була своєрiдною, i певнi її риси мали тимчасовий характер. 

Визначення, кого слiд вважати членом сiм'ї, докорiнно змiнилося за останнi 

декiлька столiть. Наприклад, на початку XVIII столiття до складу родини 

вiдносили чоловiка й залежних вiд нього жiнку, дiтей, родичiв, слуг, учнiв 

(пiдмайстрiв). У сучасному розумiннi термiн "сiм'я" охоплює людей, 

пов'язаних лише шлюбними та родинними зв'язками. Чiтке розмежування 

сiм'ї, приватного та суспiльного життя вiдбулося порiвняно недавно, що 

ускладнює дослiдження проблеми [45, c.14]. 

Британська сiм'я i проблеми виховання в нiй дiтей пiдлiткового вiку є 

складовими частинами iсторичного розвитку цiєї країни та тiсно пов'язанi з 

економiчними, полiтичними та iншими соцiальними iнститутами на кожному 

етапi еволюцiї британського суспiльства. 

На ранньому етапi iсторiї Великої Британiї вкрай сповiльнений та 

низький рiвень суспiльного розвитку зумовлював досить простi та 

неспецiалiзованi механiзми передавання головних культурних цiнностей та 

надбань новим поколiнням. Як свiдчать лiтературнi джерела [45, 48, 57], 

стародавня британська сiм'я була патрiархальною. Iснує думка, що 

найстарiшою формою iснування сiм'ї є нуклеарна, що складалася з чоловiка, 

жiнки (мiж якими не iснувало кровних зв'язкiв) та їхнiх дiтей [168, c. 35]. За 

умов, коли знаряддя та спосiб працi залишалися незмiнними впродовж 

багатьох поклiнь, пiдготовкою дiтей i молодi до життя ставало, по сутi, саме 

життя. Дiти, залучаючись з семи-восьмирiчного вiку до посильної працi, 

поступово засвоювали соцiальнi норми колективної дiяльностi та спiвжиття вiд 

дорослих, що працювали поруч [168, c. 46].  

На чолi типової британської родини середньовiччя стояв чоловiк, а всi 

iншi члени сiм'ї залежали вiд нього. Характерною рисою цiєї епохи була 

вiдсутнiсть чiткої концепцiї дитинства як окремої стадiї людського розвитку. Це 

дало пiдстави значно пiзнiше деяким ученим стверджувати, що до XVIII 
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столiття дiтьми часто нехтували й жорстоко поводилися з ними, стосунки 

мiж батьками та дiтьми були формальнi й вiддаленi. Старших iнодi не 

зворушувала навiть смерть дитини, що часто траплялося через незадовiльнi 

побутовi й санiтарно-гiгiєнiчнi умови та через поширення небезпечних хвороб. 

Таке ставлення до дiтей було пов'язане з тим, що батьки заперечували будь-яке 

визнання незрiлостi своїх дiтей, розглядали їх як дорослих у мiнiатюрi[17, 

с.25]. 

Тодiшнiй стан органiзацiї виховання характеризувався пануванням 

примусових методiв навчання та дисциплiнуванням молодi, оскiльки 

органiзацiя стосункiв мiж батьками, вчителями та учнями вiдображала досить 

загальний характер суспiльних вiдносин та суспiльної психологiї. Жорсткiсть 

свiтогляду середньовiчного суспiльства потурала використанню тiлесних 

покарань, приниженню дiтей, що було нормою. В школах i в унiверситетах 

Великобританiї застосовували рiзки попри те, що жорстокiсть згубно впливала 

на розвиток особистостi, створювала певнi проблеми в сiмейному вихованнi. 

Опису жорстокостi, приниження, пригнiчення волi вихованцiв у школах 

присвяченi численнi сюжети свiтової лiтератури, зокрема Ч. Дiккенса [55, c. 

48]. 

Згiдно до Н. Аберкромбi, соцiалiзацiя молодi з нижчих соцiальних станiв 

середньовiчного європейського суспiльства – селян, ремiсникiв, мiської 

бiдноти – не передбачала її навчання у спецiальних навчальних закладах. 

Освiта цих молодих людей, як i їх навчання трудових операцiй та вмiнь, а 

разом i засвоєння кодексiв статусу та поведiнки, здiйснювались або 

безпосередньо в сiмейному колi, або ж у системi ремiсницького та iншого 

учнiвства, що стимулювало розвиток народної педагогiчної культури [1, c. 

325].  

Дiти пiдлiткового вiку з вищих верств населення навчалися при церквах i 

монастирях, але вже впродовж XI – XV сторiч шкiльна освiта та виховання в 

Захiднiй Європi виходять за межi церков та монастирiв, де головними 

навчальними книгами були Абецедарiй (буквар) i Псалтир [72, с. 93]. 
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Натомiсть активно починає розвиватися мережа мiських або латинських шкiл 

та унiверситетiв. Наприкiнцi XI – на початку XII столiття низка великих 

монастирських шкiл перетворюється на унiверситетськi центри – в Оксфордi 

(1206 р.), в Кембрiджi (1231 р.), починає зростати освiченiсть населення, що 

впливає на сiмейне виховання, дiтям передаються знання з рiзних галузей, 

батьки формують у дiтей пiдлiткового вiку переконання про цiннiсть свiти 

[112, c. 35]. 

Пiзнє середньовiччя (кiнець XIV – початок XVII сторiччя) 

ознаменувалося для Європи початком пiднесення гуманiстичних традицiй. У 

творах титанiв Вiдродження людина знову була проголошена головною 

цiннiстю. А отже, i виховання та освiта набули статусу iнструментiв творення 

такої цiнностi. Цей погляд утворив iдейнi пiдвалини розвитку прогресивних 

педагогiчних iдей i педагогiчного iдеалу. Ним стає уявлення про новий тип 

особистостi, надiленої високими громадськими якостями, далекої вiд 

християнського аскетизму, про людину, розвинену тiлесно i духовно, здатну до 

самостiйної, активної творчої дiяльностi.  

Доба Вiдродження стала тiєю вiхою, яка ознаменувала перехiд 

захiдноєвропейської культури вiд середнiх вiкiв до Нового часу, вiд 

суспiльства феодального до буржуазного.  

Проте, попри всю свою новизну, прогресивнiсть i демократизм, культура 

Ренесансу не була винятково свiтською. Заперечення диктату церкви не 

означало заперечення релiгiї загалом, адже дiячi Вiдродження були людьми 

вiруючими. Вони вважали, що сiмейне виховання повинно обов'язково 

базуватися на релiгiйних догматах [112, c. 49]. 

Епоха Реформацiї була вiдповiддю на виклик нових капiталiстичних 

вiдносин, що зароджувалися в надрах феодального ладу. Сформувавши 

особистiсть з якiсно новими суспiльними задатками як носiя вищої культури, 

вона забезпечила стрiмкий розвиток ринкових вiдносин з усiма супровiдними 

наслiдками: урбанiзацiєю, iндустрiалiзацiєю, iнформатизацiєю суспiльного 

буття, що вплинуло й на сiмейне виховання. Форми i функцiї сiмей 
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представникiв середньої верстви населення почали вiдрiзнятися вiд 

земельної аристократiї, яка володiла сировиною, засобами виробництва, 

значними грошовими сумами. У XVII – XVIII столiттях вся родина 

представника середньої верстви населення (власника мануфактури, 

магазину чи фермера), а також слуги працювали на пiдприємствi. Сiм'я 

середньої верстви населення, в широкому сенсi, була найважливiшою 

комерцiйною структурою, у нiй переважно нараховувалося бiльше дiтей, 

нiж в аристократичнiй. Для того, щоб виховати в дiтях вiдповiднi норми 

поведiнки й навчити грамоти, суворо притримувалися чiткого розпорядку 

дня, за якого добре узгоджувалися трудовi обов'язки дiтей з релiгiйними 

принципами [66, с. 56]. Щодня батьки, дiти, слуги, учнi (пiдмайстри) 

збиралися на ранкову та вечiрнi молитви, де майстер (чоловiк, батько) 

хвалив, засуджував членiв сiм'ї та молився за кожного з них. Вiдвiдування 

церкви було обов'язковим. Увечерi вся родина збиралася бiля камiна, щоб 

вголос почитати свiтську та релiгiйну лiтературу, їжу подавали у визначенi 

години, i дiтей пiдлiткового вiку навчали правильно поводитися за столом. 

Сiмейнi подiї, такi як: днi народження, похорони, ювiлеї, Рiздвянi свята – 

святкували разом. Зазвичай, в такi днi готували традицiйну святкову їжу 

[62, с.78]. Дiти пiдкорялися владi та авторитетовi батька, щоб "їх можна 

було бачити, але не чути". Авторитет батька й пiдлегле становище жiнки та 

дiтей освячувалися i пiдтримувалися релiгiйною вiрою. Запорукою єдностi сiм'ї 

була сiмейна Біблія [63, с. 126]. 

У XVIII столiттi з розвитком капiталiзму дитинство повiльно стали 

визнавати як окрему фазу в життєвому циклi, а до дiтей ставитися, за словами 

Ф. Арiєса, "як до слабих Божих створiнь, яких слiд було виховувати так, щоб 

вони змогли виконати свою роль у суспiльствi" [125, с. 17]. Зростало 

усвiдомлення необхiдностi "формування людини", а не "прискорення 

процесу дорослiшання", дитина ставала центральною фiгурою у сiм'ї [125, с. 

20].  
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У XVIII столiттi класовий i становий подiли в британському 

суспiльствi ставали все очевиднiшими. В сiмейних укладах, формах i 

методах виховання земельної аристократiї, середнього класу та нижчих 

верств населення iснували iстотнi вiдмiнностi. 

Аристократична сiм'я XVIII столiття базувалася на усталених 

традицiях, а її фундаментальною основою був закон першородства, який 

надавав право успадковувати головну власнiсть – землю – старшому синовi. 

Цей закон пiднiмав проблему забезпечення вдови, дочок, молодших синiв. 

Жiнки могли володiти землею лише шляхом успадкування її або укладання 

спецiальних договорiв при одруженнi. Але вони залишалися лише 

номiнальними власниками, а насправдi землею розпоряджалися чоловiки, 

родичi чи повiренi. Молодшi дiти знаходили себе у таких сферах, як армiя, 

вiйськово-морський флот, дипломатична та консульська служби. Батьки 

часто зловживали практикою опiки молодших синiв. "Вони вели довгi й 

непотрiбнi вiйни, щоб їх дiти могли служити в армiї та флотi; завойовували 

новi колонiї; органiзовували дорогi дипломатичнi мiсiї; утримували консула 

чи посла, а часто обох майже в кожнiй малiй державi свiту; створювали посади 

без обов'язкiв; зберiгали непотрiбнi мiсця при королiвському дворi, в 

адмiралтействi, державнiй скарбницi, митницi, судах!..", – писав Вейд [31, 

с. 52]. 

Для дiвчаток з аристократичних сiмей було вiдкрито лише три дороги: 

одруження, монастир або куточок у домi старшого брата [31, c. 50]. 

Аналiз листiв, записiв у щоденниках, якi вели жiнки з 

аристократичних сiмей на той час, зiбраних у книзi Л. Полок, свiдчить про те, 

що велика увага придiлялася дiтям. Батьки намагалися виховати їх 

благородними, що мало виявлятися в зовнiшньому виглядi, мовi й поведiнцi. 

Це означало, особливо для хлопчикiв, декiлька рокiв перебування в замках 

родичiв i покровителiв у ролi старших слуг, де їх навчали вiдповiдним 

правилам поведiнки [31, c. 55]. 
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Пiсля другої половини XVIII столiття поступово утверджується 

тенденцiя до виховування дiтей у власних сiм'ях i придiлення їм бiльше часу 

й уваги. Наприкiнцi XVIII столiття в заможних родинах з'явилися дитячi 

iграшки та книжки [31, c. 59]. 

В аристократичних сiм'ях того часу продовжували iснувати рiзнi 

пiдходи до навчання й виховання синiв i доньок. Хлопчики, досягнувши вiку 

7 рокiв, навчалися в школах-iнтернатах або публiчних школах (public 

schools). Вихованням дiвчаток переважно займалися гувернантки, нянi, 

матерi, якi навчали їх правильно поводитися в свiтському товариствi й 

готували до одруження [29, c. 89]. 

Дещо iншим було виховання дiтей пiдлiткового вiку в нижчих 

верствах населення, що в серединi XVIII столiття становило 2/3 людей. 

Це були тi, що мали невелику або не мали нiякої власностi. Трудова 

дiяльнiсть була основою iснування таких родин. До початку стрiмкого 

розвитку промисловостi сiм'ї нижчих верств населення, зайнятi в 

сiльському господарствi й домашньому виробництвi, були основними 

економiчними та суспiльними одиницями. Дiти залучалися до працi в 

ранньому вiцi, а отже, був певний подiл працi всерединi родини, в контекстi 

якого вiдбувалася "соцiалiзацiя дитини", включаючи освiтнє i моральне 

виховання. За законом про бiдних (Elizabethan Poor Law), батькiв, не 

спроможних платити податки, зобов'язували вiддавати дiтей на роботу до 

господаря i його дружини. Там вони працювали на фермi або були 

домашнiми слугами, доглядали за дiтьми (хлопчики – до 21 року, а дiвчатка – 

до 24 рокiв або до одруження). Вiдповiдно їх вихованням i освiтою 

займалися господарi, якi могли похвалити чи, навпаки, покарати, 

обмежити свободу, фiзично чи словесно образити. Цi дiти фактично 

вважалися частиною сiм'ї господаря, тодi як своїх рiдних батькiв вони 

могли бачити лише раз на рiк [33, с. 101]. Не легшою була доля i тих дiтей, 

що залишалися у власних домiвках. Жахливi, злиденнi умови життя 

сiльського населення впродовж XVIII i XIX столiть описанi в працях Л. 
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Давiдофа, П. Ласлета, Р. Флетчера та iн. Довгi години роботи поза 

домiвкою, неспроможнiсть через тяжке економiчне становище скористатися 

з тiєї обмеженої освiти, що була доступною на той час, безперервна 

боротьба з бiднiстю означали, що серед сiльського робiтничого класу 

панувала неосвiченiсть i не вистачало засобiв для створення 

задовiльних умов життя. Не маючи освiти, члени цих сiмей не могли 

покращити свого становища, а життя д iтей просто повторювало долю 

їхнiх батькiв. Це призводило до загальної безнадiї та моральної деградацiї, 

втрати самоповаги й будь-якого бажання самовдосконалюватися. 

"Неспроможнi створити теплоту, комфорт, нагодувати дiтей, батьки втрачали 

iнтерес до будь-чого, i домашнi умови змiнювалися вiд поганого до гiршого", – 

писав П. Ласлет [21, с. 49]. 

Частина сiмей займалася домашнiм виробництвом. Безперечно, вони 

були частково незалежними, але їхнi члени – тiсно пов'язанi мiж собою 

важкою та непосильною працею. Захованi в сiльських будинках, щоб не 

привертати уваги, тисячi дiтей працювали цiлими днями разом зi своїми 

батьками. Домашнє виробництво не тiльки не створювало умов для 

задовiльного сiмейного життя, а й не давало навiть елементарних знань у 

веденнi домашнього господарства. 

У XIX столiттi батьки почали бiльше пiклуватися про навчання своїх 

дiтей пiдлiткового вiку. Батьки почали передавати школам прямий контроль 

над синами i залишали за собою право обирати навчальний заклад, який 

найбiльше вiдповiдав би їхнiм запитам, та обов'язок платити за навчання. 

Доньки представникiв середнього класу або вiдвiдували приватнi 

"сiмейнi" школи, або, якщо їхнi батьки могли собi дозволити, виховувалися 

вдома гувернантками. Доказом респектабельностi представника середнього 

класу та його становища в життi була спроможнiсть утримувати штат слуг 

для догляду за домом i виховання доньок. Закон про школу 1868 р. розширив 

систему навчання для таких дiвчаток. 



 21 

Загалом становище сiмей, зайнятих у сiльському господарствi й 

домашньому виробництвi, було настiльки жахливим, що навряд чи можна 

говорити про те, що розвиток капiталiзму, вiдкриття заводiв та процеси 

урбанiзацiї в XIX столiттi погiршили його, хоча, безперечно, сприяли рiзкiй 

змiнi способу життя. Батьки часто експлуатували власних дiтей для того, щоб 

вижити самим.  

Отже, на початку промислової революцiї дiти пiдлiткового вiку 

залишалися винятковою власнiстю своїх батькiв, їх могли експлуатувати i 

промисловцi, i власнi батьки; їхня праця не регламентувалася, тому що для 

розвитку промисловостi вона була необхiдною. Доповiдь про роботу шахт, 

представлена спецiальною комiсiєю для розгляду в Парламентi в 1842 роцi, 

розкрила жахливi умови працi жiнок i дiтей [10, с. 77]. Неповнолiтнi важко 

працювали з раннього вiку i, ще не сформувавши уявлення про правильну 

поведiнку, поринали в свiт нецензурщини, брутальної поведiнки дорослих i 

под. Лише в останнiй третинi XIX столiття потреба в загальнiй освiтi була 

усвiдомлена i полiтична влада Великої Британiї була готова пiдтримати її [3, 

с. 41]. 

Паралельно зi становленням i розвитком сiм'ї британський народ 

формував звичаї i традицiї, якi оберiгали авторитет родини, материнство, 

дитинство, мiстили певнi норми, правила виховання пiдростаючого 

поколiння. Британська сiм'я несла вiдповiдальнiсть не лише за збереження 

життя дитини пiдлiткового вiку, а й за пiдготовку її до працi, до iснування в 

суспiльствi, тобто за релiгiйне, моральне, фiзичне, трудове, естетичне 

виховання тощо. 

З послабленням соцiалiзуючої ролi традицiйних iнститутiв (релiгiя, 

громада, сiм'я) поставала загроза небезпечної суспiльної хвороби – аномiї 

культури. Цей термiн увiв свого часу до наукового обiгу вiдомий французький 

соцiолог i педагог Е. Дюркгейм для позначення такого стану суспiльства, за 

якого вiдсутня чiтка моральна регуляцiя поведiнки iндивiдiв, унаслiдок чого 
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настає дезiнтеграцiя свiтоглядно-психологiчної структури особи й суспiльства 

та їх взаємне вiдчуження [2, с. 16–17]. 

Упродовж XIX столiття така система навчання i виховання дiтей 

пiдлiткового вiку з аристократичних сiмей практично не змiнилася. Лише 

прийнятий у 1868 роцi Закон про школу (Endowed Schools Act) проголосив 

необхiднiсть надавати рiвноцiнну освiту представникам обох статей. Вiн був 

вiдправною точкою "рацiональної" системи освiти для дiтей вищих i середнiх 

верств населення, основним принципом якої стала соцiальна користь. У 

дiтей виховували повагу до жорсткої системи соцiального порядку. Вони 

повиннi були чiтко засвоїти своє класове становище, а також вiдповiднi 

суспiльнi та родиннi цiнностi [33, с. 123]. 

Аналiз законодавчих актiв Великої Британiї 1870 - 1970 рокiв засвiдчує 

зростання уваги до дiтей пiдлiткового вiку та пiклування про них як майбутнiх 

громадян. Зокрема, окремими рядками утверджується визнання дiтей як 

особливої соцiальної групи, усвiдомлюється державна вiдповiдальнiсть за їхнє 

майбутнє, започатковуються державне регулювання дитячої працi та 

державний контроль за освiтою та вихованням усiх дiтей, визнається за 

державний обов'язок забезпечувати вихiдцям з усiх верств рiвноправний 

доступ до освiти, формується кодекс прав дитини та iн. 

У суспiльствi починає формуватися значущiсть iндивiдуалiзму як 

установки на самозначимiсть людського життя й вищу цiннiсть iнтересiв 

окремо взятої особистостi. Авторитарна родина раннього перiоду промислової 

революцiї вiдiйшла в минуле, а її мiсце зайняла невелика британська сiм'я з 

демократичними стосунками [38, с.42–43]. 

Характерною рисою сiмей британської аристократiї початку та 

середини XX столiття стало значне зменшення кiлькостi дiтей. Однiєю з 

причин цього процесу було те, що стрiмкий розвиток промисловостi 

поставив питання про здобуття дiтьми ґрунтовної освiти в школi, що не пiд 

силу багатодiтним родинам. З уведенням обов'язкової i надто дорогої освiти 

недоцiльнiсть великої сiм'ї стала очевидною. До середини XX столiття 
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кiлькiсть дiтей в сiм'ях зменшилася загалом до двох осiб [38, с. 65]. Матерi 

вимушенi були дотримуватися всiх свiтських ритуалiв i могли придiлити 

увагу дiтям лише в чiтко визначений для цього час. Батьки були ще 

вiддаленiшi вiд своїх дiтей, яких, як i ранiше, доглядали переважно 

гувернантки, нянi [38, с. 111]. 

Отже, аристократична сiм'я в раннiй перiод промислової революцiї 

протягом XIX та початку XX столiття була могутньою, здатною  

пiдтримувати свiй статус без суттєвих змiн. Але вважати її стабiльною, 

самодостатньою, багатофункцiональною родиною, в якiй усi члени жили в 

тiсному взаємозв'язку та виконували корисну роботу, пiдтримуючи один 

одного, i ставитись до неї, як до основи моральностi, навряд чи можна, 

натомiсть спосiб життя сiмей середнього класу на початку XX столiття був 

iдеальною домашньою атмосферою. Батьки у таких родинах знаходячись 

далi вiд свiтського товариства, нiж аристократичнi сiм'ї, бiльше уваги 

придiляли один одному та вихованню дiтей. 

30-i роки – перiод краху й застою освiтньої системи Великої Британiї. 

Через економiчну кризу 1920-30-х рокiв подальший розвиток системи 

освiти фактично призупинився. Єдиним позитивним кроком стало визнання 

пiдлiткового вiку особливою, окремою фазою розвитку, найбiльш 

сприятливою для пiдготовки до дорослого життя та працi. У зв'язку з цим 

значна увага була придiлена розширенню i реорганiзацiї освiти для дiтей 13-

16 рокiв. Держава все бiльше намагалася регулювати ринок працi та вважала 

своїм першочерговим завданням усунути з нього пiдлiткiв. Батькiвськi 

обов'язки стосовно пiдлiткiв теж були чiткiше визначенi i суттєво 

вiдрiзнялися вiд обовя'зкiв щодо молодших дiтей. 

Головною тенденцiєю 30-х рокiв був розвиток освiти i для середнiх, i для 

нижчих верств населення. У школах все ще iснували класовi вiдмiнностi, 

приватнi школи та школи-iнтернати залишалися головним мiсцем навчання 

дiтей з сiмей середнiх i вищих верств [45, c. 22]. 



 24 

Отже, до початку Другої свiтової вiйни освiтня система Великої 

Британiї була вже зовсiм iншою, нiж на початку столiття, її основним 

завданням стала пiдготовка дiтей до працi. З цiєю метою закони 1930-1932 рокiв 

закрiпили пропозицiю щодо продовження тривалостi навчання до 15 рокiв, яка 

була пiдтримана вiдповiдною реформою 1936 року. Проте Друга свiтова вiйна 

стала на завадi її ефективного впровадження [48, с. 142]. 

За Законом про освiту 1944 року дiти фактично ставали власнiстю не 

лише батькiв, а й нацiї, через що держава розширювала своє пiклування про 

них. Вона брала на себе зобов'язання, якi до цього вважалися винятково 

материнськими: доглядати за молодшими дiтьми, забезпечувати їх їжею, а 

також встановлювати жорсткий контроль за здоров'ям i добробутом 

школярiв. Попри це бiльшiсть зусиль держави в перiод Другої свiтової вiйни 

стосувалася догляду за дiтьми, а не освiти. 

Поширення iдей персоналiзму, який визнавав цiннiсть, автономнiсть i 

суб'єктивнiсть особистостi та наголошував на її iндивiдуальних правах i свободi 

самовираження, спричинило послаблення соцiальних зобов'язань i поширення 

нiгiлiстичних поглядiв у суспiльствi. Прибiчники персоналiзму виступили проти 

соцiального тиску та несправедливостi, делегiтимiзували моральний авторитет, 

вiдновили вiру в суб'єктивнi моральнi норми [48, с. 142]. 

У цей же перiод набуває популярностi такий напрям фiлософiї моралi, як 

гуманiстична етика, що зародився в 20-х роках XX столiття. Його представники 

(I. Беббiт, А. Гарне, I. Левiн) акцентували увагу на проблемi "моральної природи" 

людини, її моральному самовираженнi, розглядаючи суб'єкт моралi як iзольовану 

вiд суспiльства iстоту. Вони заперечували iснування загальнолюдських 

моральних норм i проголошували право кожної особистостi бути собi суддею. 

У 50-х роках подальший розвиток британської економiки призвiв до змiн 

у сiмейних взаєминах, пiдсилених освiтньою полiтикою. Освiта стала 

основним стимулом прискорення економiчного зростання держави. Участь 

батькiв у шкiльному навчаннi i вихованнi була визнана необхiдною для 

досягнення цiлей держави через освiту. Зусилля урядової полiтики були 
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спрямованi не лише на вiдтворення соцiального i статевого подiлу працi, а й 

забезпечення дiтей пiдлiткового вiку навичками i вмiннями, необхiдними 

для участi в капiталiстичнiй економiцi [48, с. 143]. 

Виникнення та розвиток у 60-х роках XX столiття гуманiстичної психологiї, 

з позицiй якої природа особистостi є бiологiчно заданою, лише посилив 

тенденцiю до визнання самоцiнностi особистостi та її права самостiйно визначати 

моральнi норми та цiнностi. 

У 70-х роках у Великiй Британiї проблема впливу соцiального 

становища сiм'ї на навчання дитини пiдлiткового вiку в школi все ще 

залишалась актуальною. Широко дискутувалася тема "проблемних", 

"неадекватних" родин, "несприятливого морально-психологiчного клiмату" в 

них. Пiд керiвництвом Альберта Хелсi створювалися освiтнi програми, 

спрямованi на те, щоб компенсувати все втрачене на стадiї дошкiльного 

виховання в родинi [55, с. 31]. Так звана компенсацiйна освiта вiдводила 

сiм'ї мiсце об'єкта впливу, авторитарний стиль роботи школи призводив до 

втрати традицiйної поваги до батькiв. 

У 60-90-х роках XX столiття органiзацiя взаємодiї сiм'ї та школи у 

сферi виховання й освiти поступово набувала сучасного вигляду. 

У 80-90-х роках намiтилася тенденцiя до повернення прiоритету сiм'ї у 

виховному процесi, залучення її до складної системи шкiльного життя. В 

полiтицi акцент змiстився з нав'язування обов'язкiв батькам на захист 

батькiвських прав.  

Вивчення iнтересiв i запитiв громадськостi засвiдчило, що бiльшiсть 

батькiв незадоволена якiстю викладання в державних освiтнiх закладах, браком 

iнформацiї про їхню роботу, тому вони висловлювали свої побажання i вимоги 

щодо полiпшення навчально-виховного процесу. На думку А. Едвардса i 

П. Найта, в освiтi поступово утверджувалися ринковi стосунки типу 

"постачальник – споживач", якi подiлили вчителiв на "постачальникiв" 

навчальної програми, батькiв – на "споживачiв", а дiтей – на "клiєнтiв" [76, 

с. 64]. Реформи, проведенi Департаментом освiти i науки Великої Британiї 
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у 80-90-х роках, свiдчили про намiри уряду розвивати такi взаємини шкiл з 

батьками, якi наповнили б систему освiти духом змагання. Значущими в цьому 

планi є: Закон про реформу освiти 1988 року, Закон про подальшу та вищу 

освiту 1992 року та закони 1993 i 1994 рокiв з цього питання. Вони 

визнавали одним iз прiоритетних напрямiв полiтики уряду в галузi освiти 

покращення якостi викладання у середнiх та вищих навчальних закладах, 

що вiдповiдало запитам батькiв i вимогам суспiльства. Закон про реформу 

освiти 1988 року зобов'язав навчальнi заклади розширити сфери впливу 

батькiв у системi управлiння. Вiдповiднi закони, прийнятi в 1990 роцi в 

Шотландiї та Iрландiї, загострили увагу на створеннi спецiальних шкiльних рад 

з питань управлiння навчальними закладами за участю батькiв. У 1991 роцi 

Департамент освiти i науки Великої Британiї опублiкував документ 

"Батькiвське право". Уже сама назва свiдчила про розширення батькiвських 

повноважень щодо шкiльного навчання i виховання. Батьки вважали своїм 

основним обов'язком забезпечити процес соцiалiзацiї дитини пiдлiткового 

вiку. Вони намагалися застерегти дiтей вiд помилок i небезпек, iз якими 

вони можуть зустрiтися в життi, а також ознайомити з правилами 

поведiнки, необхiдними для досягнення успiху в суспiльствi.  

Протягом iсторiї динамiка напрямiв виховання (релiгiйного, 

трудового, фiзичного, морального, розумового, естетичного) 

вiдзерклювала соцiокультурний розвиток Великої Британiї. Основнi 

напрями виховання в країнi охоплювали всi аспекти життя, зокрема вибiр 

дружини, управлiння маєтком, поведiнку в товариствi, позику грошей. 

Батьки не лише намагалися полегшити дiтям перехiд до дорослого життя, 

а й у розумних межах тримати його пiд постiйним контролем. Поради 

синам i дочкам стали визнаним лiтературним жанром, який набув 

особливої популярностi в XVII столiттi i пропагував  високоморальнi норми 

поведiнки. Тексти були сумiшшю релiгiйних повчань i практичних порад [76, 

с. 47, 83, c. 116]. 
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Протягом багатьох вiкiв у Великiй Британiї формування духовностi в 

сiм'ї тiсно пов'язувалося з релiгiйними виховними традицiями. Британцi 

завжди намагалися дати своїм дiтям належне релiгiйне виховання. У Великiй 

Британiї був звичай, що недiля – це день молитви для всiєї родини, тому, 

зазвичай, не працювали театри, музеї, кiнотеатри. В цей день не прийнятним 

було розважатися чи приймати гостей. У XVIII-XIX столiттях особливо 

впливовим було релiгiйне виховання в сiм'ях, де батьки дотримувалися 

пуританської, методистської або євангелiстської вiри. Дiтям iз раннього 

вiку розтлумачували поняття грiха та смертi. Релiгiйне виховання загалом 

базувалося на вивченнi Бiблiї, яка завжди залишалася духовною скарбницею 

англiйцiв. У британськiй сiм'ї дiти навчалися першої молитви, християнських 

заповiдей, релiгiйних символiв. Тут у дитини формувалися першi релiгiйнi 

поняття – Бог, Iсус, молитва, вивчався досвiд релiгiйних обрядiв i свят. Уклад 

сiмейного життя демонстрував дiтям, що вiра тiсно пов'язана з намаганнями 

людини осмислено формувати переконання й погляди на свiт вiдповiдно до 

основних християнських заповiдей: не вбивай, не бери чужого, люби 

ближнього, поважай i слухай батькiв. Навчити молитви було важливим 

завданням, але не головним. Важливiшою метою вбачалося розвинути та 

виховати в дитини потребу молитися, вiдчути її необхiднiсть, зробити 

невiд'ємною частиною свого духовного життя. Цього можна досягти лише в 

сiм'ї, беручи участь у щоденнiй молитвi [89, c. 126]. 

На думку Дж. Локка, людина, яка не залишила у своєму свiтоглядi 

мiсця для Бога, є аморальною. У працi "Думки про виховання" великий 

мислитель висловлює захоплення системами Бейля й Ньютона, але все ж 

рекомендує приступати до ознайомлення з ними пiсля попереднього 

детального вивчення "Святого письма". У сферi виховання пiдростаючого 

поколiння Дж. Локк також радить спочатку прищепити дiтям любов до Бога i 

лише потiм дозволяти їм вивчати працi фiлософiв i вчених. 

Релiгiйний вплив у Локка ґрунтується на кардинально нових 

принципах, порiвняно з його попередниками. Земне iснування для нього – це 
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не короткий промiжок часу, що готує до майбутнього iдеального, вiчного 

життя. Воно цiкаве й важливе саме собою. Людина створена не для 

страждань, а для щастя i є щасливою тодi, коли вiрить у Бога i хоче бути 

корисною. На таких переконаннях будує Дж. Локк свою систему релiгiйного 

виховання. Вiн також вiдстоює iдею релiгiйної вiротерпимостi та 

вiдокремлення церкви вiд держави [89, с. 126]. 

Англiйський фiлософ Дж. Мур основним завданням сiм'ї i школи 

вважає виховання високоморальної особистостi. Основами духовного життя 

людини у Дж. Мура є мораль i релiгiя. Головний моральний принцип, який 

дозволить кожному досягти щастя в життi, – це робити добро [110, с. 143]. 

 Саме завдяки суворому релiгiйно-моральному вихованню Велика 

Британiя стала батькiвщиною видатних людей у галузi науки, полiтики, 

культури. 

Важливу роль традицiйно вiдiгравало трудове виховання. Дiти з 

раннього вiку допомагали батькам вести домашнє господарство, доглядати за 

будинком, садом. У сiм'ях середнiх верств населення хлопчики залучалися 

до бiзнесу та трудової дiяльностi з 14-13-ти рокiв. Працюючи поряд iз 

батьками, вони набували професiйного досвiду та навичок у роботi. Дiвчатка 

пiдлiткового вiку допомагали вести домашнє господарство, доглядати 

молодших. Британська народна педагогiка, вiдводячи чiльне мiсце трудовому 

вихованню дiтей, завжди наголошувала, що праця повинна бути творчою, 

цiкавою i головне – посильною. Але на практицi (це стосується насамперед 

дiтей iз сiмей нижчих верств населення) вона часто була обтяжливою. Важкi 

умови життя в кiнцi XVIII - на початку XIX столiття вимагали вiд батькiв 

залучати своїх дiтей до в'язання, вишивання, пришивання ґудзикiв уже з семи-

восьми рокiв. Плести солому починали в чотири роки, регулярно заробляли 

цим уже в шiсть рокiв, а прикрашали мереживом подушки часом i в три роки. 

Р. Флетчер, описуючи життя британських сiмей нижчих верств населення, 

вказує, що дiти виконували певнi види робiт, як тiльки починали повзати [110, 

с. 118]. 
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У пiдходi британської етнопедагогiки до проблеми трудового 

виховання можна простежити такi основнi думки, що висловлювалися 

представниками англiйської трудової школи: вирiшальний вплив трудового 

виховання на всебiчний гармонiйний розвиток дитини, необхiднiсть 

поєднання розумової та фiзичної працi, чергування теоретичних i практичних 

занять, працi й вiдпочинку. Будь-яка праця дитини повинна бути наповнена 

своїм змiстом, бути посильною i, за можливостi, не одноманiтною, 

систематичною, щоб перетворитися у внутрiшню потребу. Дитину пiдлiткового 

вiку не варто карати працею, у неї треба стимулювати бажання трудитися 

особистим прикладом. Прищеплення любовi до працi, пiдготовка до трудової 

дiяльностi посiдають головне мiсце в системi народного виховання [149, c. 

243]. 

Тiсно переплiтається в британськiй народнiй педагогiцi фiзичне 

виховання з трудовим. 

Уiльям Петтi один з перших захищав думку, що праця – творець 

багатства, а тому кожен повинен посильно трудитися. Трудове виховання 

покликане готувати дiтей до практичної дiяльностi [130, с. 75]. 

Класик англiйської трудової школи Джон Беллерс у невеликому трактатi 

"Пропозицiї про створення трудового коледжу всiх корисних ремесел i 

сiльського господарства" намагався обґрунтувати залежнiсть добробуту країни 

вiд ступеня залучення всiх людей до працi i розробити проект перетворення 

суспiльства шляхом трудового виховання всього народу. Основну увагу 

Дж. Беллерс придiляв ручнiй працi i тому, що вона є засобом здобуття 

професiї та розвиває розум i загартовує волю. Дж. Беллерс вважав, що вже з 

4-5 рокiв хлопчикiв i дiвчаток, крiм читання, треба вчити в'язати, прясти i 

под., тобто пов'язувати навчання з продуктивною працею. Таке 

розумiння дозволило Беллерсу дiйти висновку, що праця є одним iз засобiв не 

лише фiзичного, а й розумового виховання дiтей пiдлiткового вiку, сприяє 

гармонiйному розвитку особистостi [132, с. 98]. 
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Схожi погляди на цю проблему висловлював i великий англiйський 

фiлософ Джон Локк. У своїй працi "Думки про виховання" вiн переконує, що 

трудове виховання  необхiдне для змiцнення здоров'я. Урiзноманiтнення 

процесу навчання працею сприятливо впливає на розвиток дитини [69, с. 76]. 

Прихильником трудового виховання в сiм'ї був Томас Дей – автор 

популярного педагогiчного роману "Iсторiя Сендфорда i Мертона". Новi 

шляхи суспiльного виховання дiтей вiн шукав у межах сiм'ї. Томас Дей – 

гарячий прихильник зв'язку теоретичних знань з практичними навичками 

[45, с. 71]. 

Думка про необхiднiсть поєднання навчання з працею, правильного 

чергування фiзичної й розумової працi є принципово важливою в поглядах 

англiйського соцiалiста-утопiста Роберта Оуена. В його трактуваннi таке 

поєднання є головною умовою для всебiчного розвитку людини [67, с. 51]. 

Оскiльки спосiб життя i поведiнка дитини з перших днiв її iснування 

закладаються в сiм'ї, то домашнє фiзичне виховання вважалося важливiшим у 

порiвняннi з тим, чого пiзнiше може навчити школа. Батьки дбали про 

загартування дiтей з юних лiт. На пiдставi власних спостережень Е. Демолен 

писав, що фiзична сила й енергiя розвиваються не за рахунок надмiрних 

тiлесних вправ i гiмнастики, а завдяки iграм переважно на свiжому повiтрi [43, 

с. 65]. Окрiм вправляння м'язiв, вони навчають володiти собою. 

Великий англiйський педагог Джон Локк вважав, що фiзичне 

загартування повинно починатися з дня народження дитини. Саме тому 

проблемi фiзичного розвитку вiн присвятив першi сторiнки своєї вiдомої 

педагогiчної працi "Думки про виховання". Локк протестує проти надмiрних 

пестощiв i нiжностi в ставленнi батькiв до дiтей. Вiн переконаний, що 

джентльменiв слiд виховувати так, як виховують дiтей фермери i селяни. 

Головне – турбота про загартування органiзму. Фiзичне виховання дiтей 

пiдлiткового вiку у Дж. Локка зводиться до кiлькох правил, яких легко 

дотримуватися: проста їжа, тверда постiль, нiяких вин чи мiцних напоїв, дуже 

мало лiкiв, не надто теплий i тiсний одяг, постiйнi фiзичнi вправи, суворий 
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режим сну i занять, привчання голови i нiг до холоду, часте обливання нiг 

холодною водою [69, с. 54]. 

Фiзичний гарт є частиною системи виховання рацiональної людини у 

Роберта Оуена. На його думку, в рацiональному суспiльствi не буде 

односторонньо (тiльки фiзично чи розумово) розвинених осiб. Усi вiд 

народження виховуватимуться так, щоб до зрiлого вiку стати цiлком i 

всебiчно сформованими людьми фiзично, розумово, морально. Свої 

теоретичнi положення щодо цiєї проблеми Р. Оуен намагався втiлити 

практично в Нью-Ленарку, де велику увагу придiлив гiмнастицi, рухам пiд 

музику, дотриманню правильного режиму дня, харчуванню, прогулянкам на 

свiжому повiтрi [98, c. 234]. 

Одним з перших порушив проблему моральної поведiнки людини, 

сутностi її щастя основоположник гуманiстичної традицiї в англiйськiй 

лiтературi Джефрi Чосер. Не заперечуючи любов людини до Бога, вiн 

головну увагу звернув на взаємну любов один до одного. Глибоко 

занепокоєний падiнням моралi в англiйському суспiльствi XVI столiття, 

Джефрi Чосер бачив основнi причини цього явища у втратi милосердя, 

спiвчуття, справедливостi. На його думку, людина вiд народження надiлена 

благородними рисами, а тому головне завдання виховання полягає у 

створеннi вiдповiдних умов для розвитку її здiбностей. Вiн закликав усiх жити 

у взаємнiй любовi, щоб пiдняти роль моральних зусиль людини для боротьби 

зi своїми недолiками, допомогти кожному досягти щастя, [132, с. 78]. 

Англiйський мислитель i полiтичний дiяч Е. Дадлi, як i Дж. Чосер, 

схилявся до думки, що високi моральнi якостi повиннi бути окрасою кожного 

громадянина незалежно вiд того, є вiн представником народу чи 

монархом. Найвищої оцiнки заслуговують такi риси характеру, як любов до 

Бога, чеснiсть, правдивiсть, справедливiсть. Вершиною iдеального спiвжиття 

вiн вважав мир, єднiсть i злагоду мiж людьми [132, с. 79]. 

Надати належну увагу моральному вихованню закликав мислитель, 

iсторик i полiтичний дiяч Томас Старкi. Головним засобом досягнення 
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досконалостi, виховання в собi високих моральних якостей, потреб, навичок i 

звичок, на його думку, є праця. Вона повинна бути й основним критер iєм 

оцiнки гiдностi людини [149, с. 40]. 

Г. Спенсер повнiстю вiддає моральне виховання особистостi в руки 

сiм'ї на пiдставi твердого переконання, що будь-яка духовнiсть закладається 

батьками. Вiн високо оцiнює методику природних наслiдкiв у процесi 

морального виховання – дитина пiдлiткового вiку на власному досвiдi повинна 

бачити результати своїх учинкiв. Це має на неї набагато бiльший вплив, нiж 

постiйнi накази, заборони. Така методика заснована на утилiтаристському 

розумiннi сутi моралi: морально те, що не шкодить iншим i веде до 

корисних для людини наслiдкiв. Г. Спенсер також застерiгає батькiв вiд 

"моральної скороспiлостi" їхнiх дiтей i наполягає на поступовому 

розвитку вищих моральних якостей. Вершиною такого виховання, за 

Г. Спенсером, є здатнiсть до "самоуправлiння" – самостiйного 

керiвництва й оцiнки власних учинкiв [92, с. 21]. 

Моральнi риси британського народу складалися вiками й передавалися з 

поколiння в поколiння. У Великiй Британiї завжди схвалювались такi 

моральнi якостi, як щирiсть, милосердя, повага до сiмейних традицiй, любов 

до батькiвщини, справедливiсть, чеснiсть. Передовсiм у хлопчикiв виховували 

такi риси, як: правдивiсть, почуття власної гiдностi, чемнiсть. Дiвчаток батьки 

хотiли бачити скромними, покiрними, привiтними, ввiчливими й 

економними. Дiтей пiдлiткового вiку навчали не витрачати дорогоцiнного 

часу. Велика увага зосереджувалася не просто на вихованнi покiрностi 

батькам, а й на виробленнi внутрiшньої дисциплiни як бiльш ефективного 

засобу пiдготовки до життя в суспiльствi [132, с. 43]. 

Надiйними помiчниками батькiв у моральному вихованнi були  

британськi казки, загадки, прислiв'я, iгри, сiмейнi традицiї. Наприклад, 

англiйськi прислiв'я вчать: "Чеснiсть – це краса розуму", "Чеснiсть – 

найкраща полiтика" [30, c. 17], "Чесноти, ремесло – найкращий спадок 

дiтям", "Чеснiсть – єдина справжня шляхетнiсть" [8, с. 119]. Британськi 
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казки прославляють хоробрих i мужнiх, добрих i благородних, учать слухати 

батька й матiр, пiклуватися про старших, а iгри виробляють рiшучiсть та 

iнiцiативу. 

Практика народного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї органiчно поєднує всi напрями виховання. Проте особливо чiтко 

простежується зв'язок морального виховання з фiзичним, розумовим i 

релiгiйним. 

Пiклуванню про розвиток розумових здiбностей у дiтей вiдведено 

чiльне мiсце у працях Джефрi Чосера, Томаса Старкi, Томаса Мора, Рiчарда 

Мюлькастера, Френсiса Бекона, Джона Локка, Герберта Спенсера, Роберта 

Оуена та iн. 

У працях Томаса Старкi розумове виховання є необхiдною складовою 

формування всебiчно розвиненої особистостi. Незнання, невiгластво, 

необiзнанiсть, на його думку, – джерело всiх нещасть у життi кожної 

людини i суспiльства загалом [45, с. 45]. 

До статусу науки пiднiс значення й роль розумового виховання 

англiйський мислитель i педагог Френсiс Бекон. Намагаючись переконати 

своїх сучасникiв, що знання є результатом дослiдження та розумiння природи, 

вiн доклав усiх зусиль, щоб перетворити науку в засiб досягнення людиною 

влади над речами. Принципи розумового виховання, викладенi Френсiсом 

Беконом у "Новiй Атлантидi" [91, c. 164], були пiзнiше систематизованi у 

"Великiй дидактицi" Я. Коменського. 

На важливiсть  розумового  розвитку  в  життi  й  дiяльностi  кожної 

особистостi вказували Дж. Д'юрi i Дж. Уiнстенлi. Наука вiдкриває перед 

людиною всi таємницi природи, сприяє всебiчному розкриттю її здiбностей – 

такої позицiї дотримувався Дж.Уiнстенлi [55, с. 30]. Дж. Д'юрi у працi 

"Реформована школа" попереджав про небезпеку надмiрного захоплення 

науковим п iзнанням та шк iдлив iсть розумових перевантажень [132, с. 

125]. 
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У Дж. Локка iнтелектуальне виховання, на яке зверталася основна 

увага в усiх педагогiчних дослiдженнях минулого, вiдiйшло на другий план i 

сприймалося ним як допомiжний засiб для розвитку моральних якостей 

особистостi. У поглядах на розумове виховання, викладених педагогом у 

"Думках про виховання", простежується чiтке розмежування виховання й 

освiти. Освiта для нього – це лише iнтелектуальний засiб, а виховання в 

цiлому прирiвнюється до дисциплiни. Основне завдання розумового 

виховання, у трактуваннi Дж. Локка, – збагатити джентльмена знаннями, 

якi знадобляться в його майбутнiй практичнiй дiяльностi. Результатом такого 

утилiтарного пiдходу є оцiнка ним кожного навчального предмета з 

погляду корисностi. Вирiшення питання, чого навчати, Локк покладає на 

батькiв i вихователiв. 

У працi "Про управлiння розумом" Дж. Локк переходить вiд розгляду 

проблем реальної освiти до теорiї формальної дисциплiни розуму. Метою 

розумового виховання, на його думку, є не одержання знань з усiх галузей, а 

розвиток i вiдповiдне спрямування розуму на здатнiсть сприймати будь-якi 

науки.  

Актуальними в британськiй педагогiцi на сьогоднi залишаються 

й основнi положення з питань розумового виховання, розробленi 

Г. Спенсером. Вiдомий педагог i мислитель наголошував на потребi 

узгоджувати знання, набутi дiтьми в сiм'ї, з навчанням у школi; на необхiдностi 

переходити в розвитку розумових здiбностей вiд простого до складного, вiд 

невизначеного – до визначеного, починати з емпiричних знань i закiнчувати 

абстрактними. Вiн зазначив, що важливу роль при цьому вiдiграє метод 

самовиховання й самоосвiти, здатний спричинити вищий вияв сили та 

дiяльностi розуму [92, с. 121]. 

Iдеї розумового розвитку, викладенi Г. Спенсером у працi "Виховання 

розумове, моральне i фiзичне", втiлював у життя англiйський мислитель 

Томас Гекслi. Окрасою справжньої особистостi, на його думку, повинен бути 
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розум, багатий знаннями фундаментальних iстин природи та її законiв [45, с. 

86]. 

Роберт Оуен вважав, що за допомогою науки i знань створюється 

рацiональний характер. Людськi бiди, злочини, нещастя – усе це, 

стверджував вiн, є результатом неуцтва, незнання законiв людської природи. 

Р. Оуен дуже уважно ставився до розвитку таких пiзнавальних здiбностей 

дитини, як вiдчуття, пам'ять, сприйняття, мислення. Головна мета розумового 

виховання, за Р. Оуеном, – навчити дитину критично мислити [98, с. 44]. 

У масовiй практицi сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку 

британцiв розвиток розумових здiбностей є невiд'ємним компонентом 

формування активної творчої особистостi. Головне своє призначення народна 

педагогiка завжди вбачала в тому, щоб розвивати в дiтей дiтей пiдлiткового 

вiку цiкавiсть, допитливiсть розуму i формувати на їх основi пiзнавальнi 

iнтереси. Потреба в самостiйному здобуттi знань й творчому оволодiннi 

ними сформує культуру розумової працi [169, c. 123]. 

Важливий засiб розумового виховання – гра. Британський педагог Доротi 

Ейнон пiдкреслює значення гри на кожному етапi розумового розвитку. У 

рольових iграх знаходить своє виявлення не лише фантазiя дитини 

пiдлiткового вiку, а й її першi iдеї, абстракцiї. Гнучкiсть у змiнi ролей 

спонукає дитину до рiзних розумових операцiй, навчає мислити i логiчно 

доводити власнi думки. На середньому етапi дитинства життєвої практики 

ще недостатньо i багато чого дiтям ще треба навчитися, щоб використати 

вже набутi практичнi умiння для вирiшення нових завдань. У цей перiод 

з'являються формальнi iгри – iгри з правилами, якi контролюють умiння 

мислити логiчно [45, с. 47]. 

Отже, розвиток розумових здiбностей завжди був у центрi уваги 

британської сiм'ї i педагогiчної науки. Усвiдомлення його прiоритетностi 

стало характерним явищем сучасного британського суспiльства. 
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Вирiшення завдань всебiчного розвитку особистостi неможливе без 

естетичного виховання, в основi теорiї й практики якого у Великiй Британiї 

лежали давнi iсторичнi традицiї [155, c. 45]. 

Важливу роль у системi виховання джентльмена Джон Локк вiдводив 

естетичному вихованню, невiд'ємною складовою якого було навчання 

хороших манер, добропристойностi, статечностi. Локкiвська освiтня 

програма мiстить традицiйнi дисциплiни дворянського виховання: танцi, 

фехтування, їзду верхи, пластику, малювання. Вони покликанi розвинути 

зовнiшнi риси джентльмена, тобто надати йому витонченостi й грацiї, а 

водночас i впевненостi в собi.  

Однак основним критерiєм у виборi предметiв навчання Джона Локк 

вважав практичну користь. Хоча естетичний цикл займає в його навчальному 

планi певне мiсце, все ж значну перевагу над ним мають реальнi предмети: 

вивчення людини, мов, законiв вiтчизни, промисловостi, торгiвлi та iн. 

Музика в Джона Локка – на останньому мiсцi, оскiльки, на його думку, вона 

вимагає значних затрат часу, а з позицiї користi нiчого не дає джентльмену. 

Живопис  – цiкаве заняття, але вiдволiкає вiд серйознiших обов'язкiв, проте 

танцi є дуже важливими, оскiльки, крiм статечностi й грацiї, вони 

виробляють упевненiсть у собi [69, с. 95]. 

У сферi естетичного виховання Роберт Оуен великого значення 

надавав формуванню в дiтей звичок до чистоти i порядку. Навколишнє 

середовище, красивi предмети та iграшки, вважав вiн, виховують естетичний 

смак [98, с. 43]. 

Iдеалом британської народної, як i наукової, педагогiки була не лише 

фiзично здорова, працелюбна, високоморальна, а й iнтелектуально та 

естетично розвинена особистiсть. Естетичне виховання дiтей пiдлiткового 

вiку британська етнопедагогiка розумiла як формування краси людської 

особистостi: краси розуму, душi, характеру, вчинкiв, творiнь [7, c. 108]. 

Найiнтенсивнiше естетичнi почуття, смаки, фантазiя розвиваються в 

дитинствi, а тому участь батькiв у цьому багатогранному процесi була 
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винятково важливою i потрiбною. Вiд їх турботи й наполегливостi залежить, 

чи зумiють вони прищепити своїм дiтям любов до прекрасного, чи навчать 

правильно розумiти й оцiнювати красу в усiй рiзноманiтностi її виявiв: у 

навколишньому свiтi, природi, людинi, працi, повсякденному життi, творах 

мистецтва; чи допоможуть оволодiти знаннями в галузi нацiональної i свiтової 

культури. Але, окрiм цього, перед батьками стояло й iнше, не менш важливе 

завдання – виховати у своїх дiтях умiння й потребу самим вносити елементи 

прекрасного до всiх сфер життя, працi й вiдпочинку, розвивати свої творчi 

здiбностi, практичнi навички, вдосконалювати естетичнi знання, вмiння 

берегти пам'ятки культури, народної творчостi i, врештi, боротися з усiм, 

що не вiдповiдає вимогам краси в життi i мистецтвi.  

Виховання не лише естетичної свiдомостi (почуттiв, смаку, суджень, 

iдеалiв) у дiтей пiдлiткового вiку, а й потреби брати активну участь у 

створеннi краси в життi – такими є завдання естетичного виховання в 

розумiннi британської етнопедагогiки [28, c. 3]. 

Н. Єрофєєв зазначав, що релiгiйне, моральне, фiзичне, трудове, розумове 

виховання дiтей пiдлiткового вiку були тiсно пов'язанi з естетичним. У 

британських сiм'ях батьки завжди намагалися прищепити любов до 

прекрасного: до природи, мистецтва, самої людини. Хлопчикiв i дiвчаток 

пiдлiткового вiку навчали хороших манер, мистецтва спiлкування, 

виховували естетичнi смаки. Дiти допомагали батькам оформляти зовнiшнiй та 

внутрiшнiй вигляд будинку, опановували мистецтво танцю, спiву, музики [54, c. 

129]. 

Тенденцiї розвитку сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку Великої 

Британiї своїми коренями сягають глибокої давнини. Вони знайшли 

вiдображення в староанглiйському епосi та поезiї, народнiй мудростi 

середньовiччя, лiтературнiй спадщинi епохи Вiдродження, працях видатних 

мислителiв i педагогiв Великої Британiї рiзних часiв i сьогодення. 

Отже, основними тенденцiями британської системи сiмейного виховання 

пiдлiткiв протягом iсторiї були такi: 
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1. Раннє залучення до працi i виховання в процесi життєдiяльностi. На 

ранньому етапi iсторiї Великої Британiї пiдготовкою дiтей i молодi до життя 

ставало, по сутi, саме життя. Дiти, залучаючись з семи-восьмирiчного вiку до 

посильної працi, поступово засвоювали соцiальнi норми колективної дiяльностi 

та спiвжиття вiд дорослих, що працювали поруч. Батьки заперечували будь-яке 

визнання незрiлостi своїх дiтей, розглядали їх як дорослих у мiнiатюрi. 

2. Виховання за допомогою примусових методiв, дисциплiнування, 

тiлесних покарань, приниження дiтей та молодi. Панували примусовi методи 

навчання та дисциплiнуванням молодi, оскiльки органiзацiя стосункiв мiж 

батьками, вчителями та учнями вiдображала досить загальний характер 

суспiльних вiдносин та суспiльної психологiї. Жорсткiсть свiтогляду 

середньовiчного суспiльства потурала використанню тiлесних покарань, 

приниженню дiтей, що було нормою. 

3. Виховання пiдлiткiв переважно в сiмейному колi. Освiта молодих 

людей, як i їх навчання трудових операцiй та вмiнь, а разом i засвоєння 

кодексiв статусу та поведiнки, здiйснювались або безпосередньо в сiмейному 

колi, або ж у системi ремiсницького та iншого учнiвства, що стимулювало 

розвиток народної педагогiчної культури. 

4. Виховання у дiтей пiдлiткового вiку розумiння цiнностi освiти. 

Наприкiнцi XI – на початку XII столiття низка великих монастирських шкiл 

перетворюється на унiверситетськi центри – в Оксфордi (1206 р.), в Кембрiджi 

(1231 р.), починає зростати освiченiсть населення, що впливає на сiмейне 

виховання пiдлiткiв, дiтям передаються знання з рiзних галузей, батьки 

формують у дiтей пiдлiткового вiку переконання про цiннiсть освiти. 

5. Визначна роль релiгiйностi у вихованнi дiтей пiдлiткового. 

Протягом доби Вiдродження i Реформацiї вважали, що сiмейне виховання 

повинно обов'язково базуватися на релiгiйних догматах. 

6. Класовi та гендернi вiдмiнностi у сiмейному вихованнi пiдлiткiв. 

1) У XVIII столiттi в аристократичних сiм'ях ствердилися рiзнi 

пiдходи до навчання й виховання синiв i доньок. Хлопчики, досягнувши вiку 
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7 рокiв, навчалися в школах-iнтернатах (public schools). Вихованням 

дiвчаток переважно займалися гувернантки, нянi, матерi, якi навчали їх 

правильно поводитися в свiтському товариствi й готували до одруження. 

2) Iншим було виховання дiтей пiдлiткового вiку в нижчих 

верствах населення у XVIII столiттi. Дiти залучалися до працi в ранньому 

вiцi, вони працювали цiлими днями разом зi своїми батьками, таким чином 

вiдбувалася "соцiалiзацiя дитини", включаючи освiтнє i моральне 

виховання. За законом про бiдних (Elizabethan Poor Law), батькiв, не 

спроможних платити податки, зобов'язували вiддавати дiтей на роботу до 

господаря i його дружини.  

На початку промислової революцiї дiти пiдлiткового вiку залишалися 

винятковою власнiстю своїх батькiв, їх могли експлуатувати i промисловцi, 

i власнi батьки; їхня праця не регламентувалася, тому що для розвитку 

промисловостi вона була необхiдною. Британська сiм'я несла 

вiдповiдальнiсть не лише за збереження життя дитини пiдлiткового вiку, а й за 

пiдготовку її до працi, до iснування в суспiльствi, тобто за релiгiйне, моральне, 

фiзичне, трудове, естетичне виховання тощо. 

7. Змiна прiоритетiв у сiмейному вихованнi дiтей пiдлiткового 

вiку. На початку ХIХст. батьки вважали прiоритетним виховання у пiдлiткiв 

наполегливостi, вольового характеру. До середини дев'ятнадцятого столiття, 

батьки в першу чергу турбувалися про здоров'я своїх дiтей, релiгiйне 

благочестя, i моральний розвиток. В кiнцi дев'ятнадцятого столiття, батьки 

стали бiльш уважними до емоцiйного i психологiчного благополуччя пiдлiткiв. 

8. Виховання  у дiтей пiдлiткового вiку поваги до жорсткої 

системи соцiального порядку. У ХIХ ст. вони повиннi були чiтко засвоїти 

своє класове становище, а також вiдповiднi суспiльнi та родиннi цiнностi.  

9. Науковий пiдхiд до виховання дiтей пiдлiткового вiку. В кiнцi ХIХ 

столiття у британських сiм'ях дотримувались наукового пiдходу до виховання 

дiтей пiдлiткового вiку, пiдкреслюючи його регулярнiсть i систематичнiсть. 
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10. Надання пiдлiткам бiльшої незалежностi. У 30-i роки ХХ ст. 

позитивним кроком стало визнання пiдлiткового вiку особливою, окремою 

фазою розвитку, найбiльш сприятливою для пiдготовки до дорослого життя та 

працi. Батькiвськi обов'язки стосовно пiдлiткiв були чiткiше визначенi i 

суттєво вiдрiзнялися вiд обов'язкiв щодо молодших дiтей. Багато пiдлiткiв 

прагнули не залишатися в школi, а працювати, щоб допомогти своїм сiм'ям 

фiнансово. Деякi дiти пiдлiткового вiку iшли з дому, щоб не бути тягарем для 

рiдних. Як наслiдок, пiдлiтки ставали бiльш психологiчно незалежнi. До кiнця 

десятилiття вони почали створення окремої культури, в якiй вони сподiвались 

один на одного i не шукали пiдтримки у дорослих.  

11.  Забезпечення дiтей пiдлiткового вiку у сiм'ях навичками i 

вмiннями, необхiдними для участi в капiталiстичнiй системi економiчних 

вiдносин. У 50-х роках подальший розвиток британської економiки призвiв до 

змiн у сiмейних взаєминах, пiдсилених освiтньою полiтикою. Освiта стала 

основним стимулом прискорення економiчного зростання держави. Участь 

батькiв у шкiльному навчаннi i вихованнi була визнана необхiдною для 

досягнення цiлей держави через освiту. Зусилля урядової полiтики були 

спрямованi не лише на вiдтворення соцiального i гендерного подiлу працi, а й 

забезпечення дiтей пiдлiткового вiку навичками i вмiннями, необхiдними 

для участi в капiталiстичнiй економiцi. 

12. Забезпечення емоцiйних та психологiчних потреб дiтей (середина 

ХХ столiття). 

13.  Надання дiтям пiдлiткового вiку права самостiйно визначати власнi 

моральнi норми та цiнностi. Виникнення та розвиток у 60-х роках XX столiття 

гуманiстичної психологiї, з позицiй якої природа особистостi є бiологiчно 

заданою, лише посилив тенденцiю до визнання самоцiнностi особистостi та її 

права самостiйно визначати свої моральнi норми та цiнностi.  

14.  Виховання в умовах втрати у дiтей пiдлiткового вiку традицiйної 

поваги до батькiв i приналежностi пiдлiткiв до субкультур. У 70-х роках у 

Великiй Британiї проблема впливу соцiального становища сiм'ї на 
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навчання дитини пiдлiткового вiку в школi все ще залишалась актуальною. 

Широко дискутувалася тема "проблемних", "неадекватних" родин, 

"несприятливого морально-психологiчного клiмату" в них. Пiд керiвництвом 

Альберта Хелсi створювалися освiтнi програми, спрямованi на те, щоб 

компенсувати все втрачене на стадiї дошкiльного виховання в родинi [55, с. 

31]. Так звана компенсацiйна освiта вiдводила сiм'ї мiсце об'єкта впливу, 

авторитарний стиль роботи школи призводив до втрати у дiтей пiдлiткового 

вiку традицiйної поваги до батькiв. У цей час вiдбулися змiни у сприйняттi 

пiдлiткiв як вiкової групи. Починають виникати молодiжнi субкультури – 

культури певного поколiння молодi, яка вирiзняється спiльним стилем життя, 

поведiнки, групових норм, цiнностей та iнтересiв. Це культурнi групи у складi 

загальної культури, в яких пiдлiтки часто мають переконання або iнтереси, якi 

розходяться з iнтересами загальноприйнятої культури, їм притаманний 

iндивiдуальний стиль – певнi способи одягатися, розмовляти, слухати музику i 

збиратися в схожих мiсцях [234]. 

15. Вiдновлення прiоритету сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку i 

максимiзацiя дитячого iнтелектуального i соцiального розвитку. У 80-90-х 

роках прiоритет сiм'ї у виховному процесi почав вiдновлюватися. Наголос у 

сiмейному вихованнi в кiнцi ХХ столiття робився на максимiзацiї дитячого 

iнтелектуального i соцiального розвитку.  

16. Виховання дiтей пiдлiткового вiку у рiзних типах сiмей. До другої 

половини ХХ ст. шлюб розглядався як контракт мiж чоловiком i дружиною, в 

якому ролi розподiленi мiж годувальником (чоловiком) i тим, хто доглядає за 

будинком i дiтьми (жiнка). Вважалося, що жiнки в значнiй мiрi залежать 

вiд шлюбу i чоловiка з економiчних причин, крiм того, шлюб вважався 

установою, в якому мали мiсце любов i дiтонародження. Проте з початку 60-х 

рокiв, коли вiдбулася контрацептивна революцiя, революцiя рiвних 

можливостей, почалось створення робочих мiсць для жiнок, вони почали 

вiдстоювати свої права в рамках освiти i працi. Це призвело до змiн у 

формуваннi сiм'ї та дiтонародженнi, працюючi жiнки почали проводити менше 
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часу зi своїми дiтьми пiдлiткового вiку, а отже, менше виховувати їх. В цей 

час, крiм  традицiйної нуклеарної сiм'ї (nuclear family), яка складається з 

чоловiка, дружини та їх дiтей, що перебувають на утриманнi у батькiв, значно 

зростає кiлькiсть неповних сiмей, де є тiльки один з батькiв (lone-parent family) 

та формуються iншi типи сiмей: сohabiting couple – спiвжиття партнерiв, 

громадянське партнерство, de facto marriage  – громадянський шлюб, common-

law marriage – узаконене подружжя, фактичний шлюб (у країнах загального 

права спiльне спiвжиття осiб рiзної статi за правовими наслiдками 

прирiвнюється до шлюбу, зареєстрованому вiдповiдно до цивiльного 

законодавства), same-sex marriage (civil partnership) – одностатевий шлюб (з 

2005р.) [234]. 

17. Виховання пiдлiткiв в умовах подолання багатьох проблем, з якими 

вони зiткнулись. Найбiльшi з них – це раннє статеве життя, алкогольна, 

тютюнова i наркотична залежностi. Iншi проблеми, що 

стоять перед пiдлiтками i їхнiми батьками сьогоднi: фiнансовi питання хвилю 

ють пiдлiткiв тому, що вони знають про фiнансовi проблеми батькiв; sexting – 

це поширення мобiльних телефонiв останнього поколiння, що 

використовуються для вiдправки порнографiчних матерiалiв; сайти соцiальних 

мереж, де можуть бути знущання i образи пiдлiткiв їхнiми ровесниками; 

самогубства, кiлькiсть яких постiйно зростає i до яких звернена пильна увага 

британських ЗМI; надмiрне навантаження на дiтей пiдлiткового вiку, що 

спричинене позакласнми заходами, зайнятiстю деяких пiдлiткiв на роботi i 

под.; розлади харчування, якi виникають через спотворене уявлення у пiдлiткiв 

про свою зовнiшнiсть, невдоволення собою; частiшають випадки насильства 

серед дiтей пiдлiткового вiку, тому що фiльми та iгри сильно впливають на 

поведiнку пiдлiткiв, роблять її агресивнiшою; мас медiа сильно впливає на 

дiтей пiдлiткового вiку вiдбувається постiйне навiювання засобами ЗМI, якими 

вони мають бути, що повиннi робити i який мати вигляд [232]; порушення сну 

негативно впливає на поведiнку дiтей пiдлiткового вiку вiдповiдно до 

недавнього дослiдження, пiдлiткам потрiбно стiльки спати 10-11 год.; сutting  є 



 43 

особливо популярним серед дiвчаток-пiдлiткiв. Це навмисне утворення самому 

собi подряпин або порiзiв на тiлi (на зап'ястях, руках, ногах або животi) 

гострим предметом. Деякi пiдлiтки травмують себе запаленими 

цигаркою або сiрником. Коли порiзи або опiки гояться, вони часто залишають 

шрами або слiди.  Протягом останнiх рокiв фiльми i телепередачi звернули на 

це увагу, що спонукало бiльшу кiлькiсть дiтей пiдлiткового вiку вiком вiд 9 до 

14 наносити собi ушкодження. Таким чином пiдлiтки ризикують втратити 

занадто багато кровi або заразитися iнфекцiєю, також можливе виникнення 

психологiчної залежностi. Нанесення ушкоджень допомагає пiдлiткам контрол

ювати свiй емоцiйний бiль; венеричнi захворювання поширюються через те, 

що пiдлiтками не завжди застосовуються запобiжнi заходи; депресiя – 

це поширене сьогоднi захворювання cеред британських пiдлiткiв; аборт  не є 

бiльше соцiальною ганьбою для пiдлiткiв Великої Британiї, як це було ранiше 

ранiше; ожирiння, яке виникає через неграмотний вибiр продуктiв харчування, 

шкiдливi харчовi звички або недостатню кiлькiсть фiзичних вправ; серднiй вiк 

дiвчат, якi вагiтнiють у пiдлiтковому вiцi у Великобританiї є 14 рокiв.  

18. Звернення особливої уваги на фiзичне здоров'я, розвиток 

особистостi, психологiчне благополуччя та шкiльну успiшнiсть у сiмейному 

вихованнi дiтей пiдлiткового вiку. Вiдмiнною рисою сучасного виховання у 

Великiй Британiї на початку XXI ст. є страх i тривога, яку вiдчувають батьки, 

адже вони звертають особливу увагу на фiзичне здоров'я своїх дiтей, розвиток 

особистостi, психологiчне благополуччя та академiчну успiшнiсть [229, 230]. 

Сучаснi батьки турбуються через викрадення дiтей пiдлiткового вiку, фiзичне i 

сексуальне насильство, а також через порушення сну i гiперактивнiсть дiтей. 

Сьогоднi бiльше, нiж у минулому, батьки мають почуття провини, вони 

хвилюються, щоб їхнi дiти мали достатньо розваг, через їхню низьку 

самооцiнку i надмiрний тиск школи [236]. 

Отже, на початку ХХI ст.  британськi батьки стали бiльш свiдомими 

щодо особливостей пiдлiткового вiку, вони розумiють, що дитячий розвиток 

проходить через серiю фiзiологiчних, психологiчних, соцiальних i когнiтивних 
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етапiв i дiти пiдлiткового вiку повиннi вiдокремитись емоцiйно i психологiчно 

вiд своїх батькiв.  

 

1.2. Методологiчнi засади органiзацiї сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку Великої Британiї 

 

Педагогiчна думка сiмейного виховання у Великiй Британiї 

розвивалася в рамках теологiчних  i фiлософських поглядiв, що сприяло 

виникненню рiзних концепцiй, якi вибудовувалися залежно вiд рiвня розвитку 

людських спiльнот, вiд природних умов, нацiональної належностi, релiгiйних 

уподобань. Цi концепцiї виступали методологiчними засадами освiтньо-ви-

ховної дiяльностi.  

Пiд методологiчними засадами сiмейного виховання розумiємо основи, 

якi стосуються методологiї, це те головне, на чому ґрунтується, базується 

сiмейне виховання.  

Вiдомостi про ранню iсторiю виховання у народiв, якi жили на територiї 

Великiй Британiї мiстяться в "Церковнiй iсторiї народу англiв" Беди 

Достоповажного (близько 672 чи 673 -735 рр.). Вiн вважав, що дiтей 

пiдлiткового вiку потрiбно виховувати з урахуванням того, що людина є не 

просто малим свiтом, а особою, створеною за образом i подобою Божою, що 

вона має не лише тiло, а й душу, точнiше здатна мислити, має «"розумний 

дух»". Подiбнiсть людини до Бога передбачає наявнiсть у нiй таких якостей, як 

праведнiсть, святiсть, iстина, влада над землею. Як i в античнiй фiлософiї, у 

теорiї Бiди Достоповажного простежується переконання, що на вище, небесне 

призначення людини вказує будова її тiла, зокрема пряма постава i звернений 

догори погляд [132, c. 98]. 

Iстотний вплив на педагогiку мали iдеї Алкуiна (735–804), який 

розробляв систему порiвняльно-вiкової освiти при дворi Карла Великого. В 793 

роцi Алкуiн стає на чолi придворної школи i засновує вiдому Академiю, яка 

стала центром поширення класичних знань у Європi. Вiн залишив близько 300 
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листiв, якi дають бiльш повне, нiж хронiки чи житiя, уявлення про побут, 

звички, освiту, заняття, науку каролiнгської епохи, що вiдзначалася значним 

розширенням освiченостi, розвитком лiтератури й мистецтв, активним 

iнтересом до античної спадщини та до фiлософiї ранньохристиянських 

мислителiв. 

 Необхiднiсть освiти широких верств населення одержала обґрунтування 

в працях i практичнiй дiяльностi Альфреда Великого (IX ст.). Об'єднання 

Англiї за Альфреда було пов'язане з iдейним i культурним пiднесенням, 

розвитком шкiл, освiти та лiтератури. Вивчивши латину, вiн переклав 

англосаксонською мовою латинськi твори фiлософського, теологiчного та 

iсторичного характеру, заохочував до перекладiв наближених до нього 

освiчених людей – членiв невеликого гуртка, який був подобою Академiї Карла 

Великого, переклав трактат Боецiя "Про втiху фiлософiєю" – один з 

найпопулярнiших творiв європейського Середньовiччя. За Альфреда було 

вiдновлено багато монастирських шкiл, зруйнованих пiд час датського 

нашестя, та створено новi, серед яких були i свiтськi [2, c. 20]. 

Розвитку педагогiчної думки у Великiй Британiї сприяло виникнення 

перших британських унiверситетiв. Представники Оксфордської школи Роберт 

Гроссетест [207, c. 105] (Роберт Велика Голова, близько 1175 –1253) i його 

учень Роджер Бекон (1214–1294) також зробили вагомий внесок у розвиток 

педагогiчної думки Великої Британiї. У свiтоглядi Бекона чимало мiстики, вiн 

був прихильником матерiалiзму, засуджував слiпе поклонiння авторитетам, 

вважав, що людина завжди буде прагнути до абсолютної iстини, але знаходити 

тiльки ту її частину, яку Бог захоче повiдомити їй [119, c. 67]. 

Джефрi Чосер (XIVст.) був одним iз перших, хто пiднявся над суто 

середньовiчним свiтосприйняттям i трактував питання любовi та шлюбу в 

дусi народної педагогiки. У поемi про Троїла та Кресiду вiн засуджує 

намагання середньовiчної церкви звести кохання двох людей до обов'язку 

продовжувати рiд, пiдносить духовно-моральний бiк цього почуття й називає 
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його небесною насолодою. Кохання повинно бути без класових перешкод, 

рiвноправним – переконує Чосер у "Легендi про славних жiнок" [4, c. 102]. 

У XVI ст. з'явився перший педагогiчний твiр англiйською мовою – 

"Шкiльний учитель" Р. Ашама, де його автор писав: "Немає кращого засобу, 

щоб розвинути у дитини кмiтливiсть i бажання вчитися, нiж похвала" (Цит. за: 

[4, с. 33]).  

Р. Ашам заперечував тiлеснi покарання i фiзичний бiль, якi завдають 

великої шкоди вихованню дiтей [4, с. 76]. Британська народна й наукова 

педагогiка завжди засуджували тi види покарань, якi принижують людську 

гiднiсть, негативно впливають на здоров'я.  

Педагогiка епохи Вiдродження пов'язана у Великобританiї з дiяльнiстю 

Оксфордського гуртка гуманiстiв (на чолi з Дж. Колетом), який вiдiграв 

важливу роль у вiдродженнi класичної освiти. Дж. Колет заснував школу 

святого Павла в Лондонi, яка була закладом нового типу, побудованого на 

засадах "християнського гуманiзму" [33, c. 201]. 

 До гуртка гуманiстiв був близький Т. Мор (XV–XVI ст.), iдеї якого 

набагато випередили педагогiчнi думки тiєї епохи. Першi англiйськi соцiалiсти-

утопiсти Т. Мор i Дж. Уiнстенлi належно оцiнили народну мудрiсть з питань 

сiмейного виховання [19, c. 92].  

У творi "Золота книга про найкращий суспiльний лад i про новий 

острiв Утопiя" сiм'я вважається основною економiчною й соцiальною ланкою 

суспiльства, тому до питання шлюбу утопiсти пiдходять з усiєю серйознiстю. 

Персонажами книги було прийнято закон про створення сiм'ї, що 

регламентував можливiсть жiнки брати шлюб не ранiше 18 рокiв, а чоловiка – 

22 рокiв. Вiд чоловiкiв, як i вiд жiнок, вимагалася обов'язкова вiрнiсть до 

шлюбу, суворо карався той, хто порушував сiмейний уклад. Засуджувалися 

батько i мати, що не спромоглися  розрiзнити   справжню   любов   

наймолодшої   дочки   Корделiї   вiд марнослiв'я Гонерiльї та Регани [19, c. 89].  

Погляди на сiмейне виховання, спiвзвучнi з традицiями народної 

педагогiки, найбiльш повно викладенi Т. Мором у вiршi "Моїм улюбленим 
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дiтям": "Много я вам надавал поцелуев, побоев же мало. Если когда вас побил, 

то разве лишь перьев пучками, я постоянно й нежно любил вас, мною 

рожденных, мягко воспитывал, с кротостью, отчему свойственной сердцу..." 

(Цит. за: [38, с. 122]).  

У здоров'ї й силi бачив англiйський соцiалiст-утопiст Томас Мор умови, 

вiд яких залежить щастя людини i суспiльства. У його творi описано, як 

жителi Утопiї цiнують здоров'я, турбуються про нього, намагаються розвинути 

сильне, красиве тiло гiмнастикою та вiйськовими вправами. Важливе мiсце в 

системi фiзичного виховання Т. Мора займають iгри, якi вимагають багато 

спритностi й сили [38, c. 88]. 

Соцiалiст-утопiст Дж. Уiнстенлi (ХVII ст.) пропагував програму 

соцiальних перетворень у навчаннi й вихованнi юнацтва. В iдеальнiй общинi 

Джерарда Уiнстенлi, як i у Томаса Мора, головною виробничою i 

соцiальною ланкою суспiльства є сiм'я, тому обов'язок навчати пiдлiтка 

ремесла й обробляти землю покладається на батька. У "Законi природи" 

Дж.Уiнстенлi пише, що батько повинен показувати приклад, допомагати 

опановувати науки та ремесло. Сiм'я закладає основи виховання, дає 

початковi елементи знань, розвиває iнтерес до навколишнього життя i слiдкує 

за тим, щоб дiти пiдлiткового вiку займалися корисною дiяльнiстю [28, с. 123]. 

Джерард Уiнстенлi обов'язки трудового виховання покладав насамперед 

на сiм'ю, батька. На думку автора, дитину варто виховувати в любовi й 

повазi до працi, при цьому навчати не за книгами, а в процесi трудової 

дiяльностi. Людина, яка працює, досягає в життi бiльшого, нiж та, що лише 

розмiрковує про свою працю [45, с. 124]. 

У педагогiчну спадщину зрiлого i пiзнього Вiдродження суттєвий 

внесок зробив генiальний англiйський митець Вiльям Шекспiр (XVI–XVII 

ст.) Оптимiстичною вiрою в силу кохання й неминучiстю торжества 

гуманiстичних взаємин мiж людьми, зокрема мiж батьками та дiтьми, пройнята 

також трагедiя "Ромео i Джульєтта" [142, c. 32]. 
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Стосункам батькiв i дiтей також присвячує Вiльям Шекспiр свою 

трагедiю "Король Лiр". У центрi твору – образ Лiра в його складнiй 

динамiцi. На початку перед нами – величний, повновладний король. Вiн вiрить 

у цiннiсть своєї особистостi, а також в iснування однiєї для всiх непорушної 

моралi, за якою молодшi шанують старших, дiти покiрнi батькам, пiдданi – 

королю. Цiною нестерпних страждань пiзнає Лiр iстину про свiт i 

людину нового типу, яка мала здiйснювати природне виховання духу й 

тiла в середовищi, що нагадувало б сiмейне [142, c. 245]. 

Заслуговують на увагу працi Т. Гоббса, який, ставши в 1610 роцi 

наставником лорда Гардвiка з аристократичної родини Вiльяма Кавендiша 

(пiзнiше графа Девонширского), надавав великого значення доказовостi, 

методичностi й послiдовностi у навчаннi та вихованнi. Основою моральностi 

Гоббс вважав "природний закон" – прагнення до самозбереження та 

задоволення потреб, доброчеснiсть, зумовлена розумiнням того, що сприяє i 

що заважає досягненню добра; моральний обов'язок за своїм змiстом збiгається 

з громадянським обов'язком, що випливає з суспiльного договору [38, c. 143]].  

Семюел (Самуїл) Хартлiб (Гартлiб) (1599 (1600) - 1662 (1670)) – 

полiтичний дiяч, соцiальний реформатор, просвiтитель, учений – був 

утопiстом, як Томас Мор [19, c. 115], Томазо Кампанелла, Анрi Сен-Сiмон, 

Шарль Фур'є та iншi. Вiн змалював країну-утопiю, розробляв плани освiтнiх 

реформ, фiлантропiчної i благодiйної дiяльностi. За його глибоким 

переконанням, виховання дитини повинно зводитися до формування 

християнського i громадянського обов'язку з суворим дотриманням етичних 

норм та служiнням на користь суспiльства [97, с. 135]. 

За своїми переконаннями Семюел Хартлiб був пуританином, який 

наполегливо намагався ввести нову реалiстичну, утилiтарну й емпiричну освiту 

в Англiї. Пуританцi вважали бiднiсть ознакою того, що Бог вiдвернувся вiд 

людей, а багатство й одержанi законним шляхом прибутки виявом особливої 

Божої милостi. У листi до свого друга й однодумця Дж. Мiльтона С. Хартлiб 

писав: "Заповiдь Божа свiдчить: хто не хоче працювати, той не повинен їсти. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1610
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Кращим засобом виправлення для ледарiв було б не давати їм їжу, перш нiж 

вони не попрацюють". У цей iсторичний перiод вводиться система "робочих 

будинкiв", метою якої було повернути до самостiйної працi всiх тих, хто 

"ухиляється вiд роботи".  

Iдея створення "робочих будинкiв" не тiльки для дорослих, а й для дiтей 

належала С. Хартлiбу та Дж. Локку [80, с. 55]. С. Хартлiб прагнув реформувати 

систему освiти i виховання, домiгся запрошення в Англiю Я. А. Коменського. 

На вимогу С. Хартлiба Дж. Мiльтон написав "Трактат про освiту".  

Семюел Хартлiб надавав значної ваги трудовому вихованню не тiльки 

дiтей, а й дорослих – одному з найважливiших показникiв особистої i 

державної заможностi. Iдеї Хартлiба знайшли вiдображення в проектi Дж. 

Беллерса та в багатьох iнших педагогiчних теорiях [85, c. 49]. 

Перемога буржуазної революцiї середини XVII ст., становлення нового 

суспiльного устрою в Англiї вимагали принципово нового розв'язання 

головних питань педагогiки – з'ясування факторiв формування особистостi й 

ролi виховання; окреслення його мети та завдань; визначення змiсту освiти i 

методiв навчання. Розробляючи цi проблеми, великий англiйський педагог Дж. 

Локк (1632-1704) виступив справжнiм виразником передових суспiльних сил 

свого часу, вiн мав вплив i на педагогiв iнших країн. Дж. Локк увiйшов в 

iсторiю педагогiки захисником сiмейного виховання. 

 Викриваючи сучасну йому школу, вiн формулює тезу про абсолютну 

цiннiсть сiмейного виховання: "...навiть хиби домашнього виховання 

незрiвнянно кориснiшi, нiж знання i вмiння, що набуваються в школi, тому 

краще нехай дитина, що виховується вдома, буде в дитинствi дещо несмiлива 

– все це само собою вiдпаде, коли вона вступить у свiт" [80, с. 27]. На батькiв, 

за системою Локка, покладається вiдповiдальнiсть за виховання нащадкiв. Локк 

пiдкреслював утилiтарний характер виховання й освiти. Вiн  висував 2 

концепцiї виховання: одну – для буржуазно-дворянської молодi, iншу – для 

дiтей трудящих. Дж. Локку належить заслуга в осмисленнi принципу 

гуманiзму, що визначає вибiр найдоцiльнiших засобiв виховання [111, с. 190]. 
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Вiн вимагав, щоб змiст i методи виховання вiдповiдали вiку, життєвому 

досвiду, силам i можливостям дiтей, їхнiм iндивiдуальним особливостям. За 

його словами, "навряд чи знайдеться хоч двоє дiтей, до яких у вихованнi 

можна було б застосувати один метод" [69, с. 141]. Вiн вважав, що дитина – 

iстота, надiлена власною цiннiстю, а тому вимагає поваги та гуманного 

ставлення до себе. 

У фiлософськiй працi "Досвiд про людський розум" (1690) Дж. Локк 

всебiчно обґрунтував, слiдом за Беконом. Учення сенсуалiзму про походження 

знань та iдей iз чуттєвого досвiду. Свою основну педагогiчну працю "Думки 

про виховання" (1693) Дж. Локк присвятив питанням сiмейного виховання 

"джентльмена". Метою виховання, на думку Дж. Локка, є пiдготовка 

"джентльмена", який умiє створювати здоровий дух у здоровому тiлi та умiє 

поводити себе в товариствi.  

Звичайно, Дж. Локк основним у вихованнi джентльмена вважав 

змiцнення його здоров'я, оскiльки, у разi потреби, той буде захищати рiдну 

Англiю. За основу фiзичного виховання педагог брав афiнську систему 

фiзичних вправ, прогулянки, фiзичну працю на свiжому повiтрi.  

Закони моралi, на думку Дж. Локка, визначаються особистими 

iнтересами iндивiда, i все, що дає особисту користь, є моральним. Головне 

завдання вiн вбачав у дисциплiнуваннi характеру, вважаючи, що потрiбно з 

дитинства навчати людину керувати своєю поведiнкою i вчинками, умiти 

вiдмовлятись вiд своїх бажань; навчити її дiяти всупереч власним бажанням, 

виробити в дитини дисциплiну духу, що виховується обмеженням (не потурати 

їй, а рiшуче припиняти примхи) [80, c. 39]. 

Дж. Локк наголошував на тому, що дорослi неодмiнно повиннi 

дотримуватися єдностi вимог у вихованнi й однаково реагувати на вчинки 

дiтей [111, с. 40]. Будь-який вид заохочення змiцнює вiру в себе, у свої 

сили та можливостi. Однак, застерiгав Дж. Локк, слiд уникати надмiрних 

похвал, щоб у дiтей не з'явилася звичка очiкувати нагороди за будь-який успiх. 

Вiдомий англiйський педагог рiшуче засуджував схильнiсть батькiв 
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застосовувати нагороди, пов'язанi з фiзичним задоволенням (iграшки, 

солодощi, розваги) i наполягав на моральних стимулах. Дiти повиннi 

цiнувати насамперед сам факт схвалення, а не вагомiсть його [111, с. 41]. 

На думку Дж. Локка, частi покарання – ознака неправильно 

органiзованого виховання, хоча зовсiм вiдмовитися вiд нього неможливо. 

Переконуючи в тому, що тiлеснi покарання принижують дитину, збуджують у 

нiй пiдступнiсть, фальшивiсть, брехливiсть, створюють "рабський характер", 

вiн, проте, не був до кiнця послiдовним у своїх поглядах, вимагаючи силою 

придушувати впертiсть непокiрних дiтей, проти яких усi iншi засоби вже 

використанi [69, с. 41]. "Самоспостереження, самостримування –  ось до 

чого повинн i  звикати д iти", –  писав Дж. Локк [80, с. 46].  

Г. Спенсер (1820 –1903) убачав головну мету у вихованнi такої людини, 

яка була б здатна керувати собою самостiйно. Як справжнiй англiєць, вiн 

пишався тим, що з англiйською дитиною важче справитися, нiж з десятком 

нiмецьких, якi не звикли до самостiйностi ( Цит. за: [92, с. 98]). 

У невеличкiй за змiстом працi "Робочi школи" викладено певнi думки 

мислителя щодо устрою шкiл для дiтей робiтникiв в Англiї. Спостерiгаючи за 

дiями дорослих робiтникiв, Дж. Локк побачив, що не всi батьки придiляють 

належну увагу вихованню своїх дiтей пiдлiткового вiку та витрачають не за 

призначенням надану для цього державну допомогу: пропивають грошi в 

пивнiй, а дiти голодують або одержують тiльки хлiб i воду. Траплялися також 

непоодинокi випадки, що через нестачу їжi малолiтнi дiти помирали. 

Педагог проводив спостереження за дiтьми «"робочого люду»", i 

побачив, що коли тi досягають дванадцяти-чотирнадцятирiчного вiку, то вони 

"лягають тягарем на прихiд (суспiльство) i проводять час в гультяйствi"( Цит. 

за: [69, с.44]).  

Праця фiлософа ″Думки про виховання″ вирiзняється тим, що в нiй 

педагог детально описує систему виховання, розраховану на дiтей знатi. 

Метою виховання вiн вважав формування джентльмена – людини дiлової, 
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кмiтливої, ″свiтської″, пiдготовку якої треба здiйснювати iндивiдуально в 

домашнiх умовах пiд наглядом спецiально пiдготовленого вихователя. 

На вiдмiну вiд мiського джентльмена, сiльський повинен опанувати два 

заняття: садiвництво або сiльське господарство, а ще теслярськi, столярнi, 

токарнi справи [69, с. 26 - 27]. 

Cуттєвий вплив на сiмейне виховання мав Джон (Джордж) Беллерс 

(1654 – 1725 р.р.), який розробив соцiальний проект перетворення суспiльства 

шляхом трудового виховання всього суспiльства. 

У своїй працi "Пропозицiї про створення трудового коледжу всiх 

корисних ремесел i сiльського господарства" вiн запропонував органiзувати 

трудовi коледжi, де б проживали i працювали разом yсi верстви суспiльства вiд 

народження до вiдходу в небуття. За його задумом, трудовi коледжi повиннi 

спочатку органiзовуватися на пожертви багатих, а згодом будуть приносити 

прибуток i тим самим збагатяться вкладники i їхнi сiм'ї, спадкоємцi. Вiн 

рекомендував набратися терпiння, тому що бiдняки не одразу стануть чесними, 

перестануть ледарювати, красти й почнуть працювати сумлiнно; також вважав, 

що добре спланована система керування буде запорукою усунення негативних 

людських проявiв; висловлював думки, що треба запропонувати бiднякам такi 

умови життя, якi "дадуть їм можливiсть жити чесною працею" (Цит. за [67, с. 

203]).  

Дж. Беллерс вважав, що 8 годинне навчання "занадто тривалий час для 

того, щоб прив'язати дитину до її книжки" [38, с. 205]. Бiльше користi принесе 

заняття фiзичною працею. Дiти виростуть мiцними й дужими, тому що "праця 

додає масла до свiтильника життя, тодi як мислення запалює його" [38, с. 206]. 

Уже починаючи з 4-5 рокiв дiвчат та хлопчикiв паралельно iз читанням 

треба вчити в'язати, прясти, старших хлопчикiв – працювати на токарних 

верстатах. Дорослiшаючи, дiти з кожним роком будуть удосконалювати свої 

навички i таким чином стануть кращими майстрами. Реформатор вважав, що 

праця робить дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї мудрими й добрими. У 
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коледжi будуть сконцентрованi всi види занять, рiзноманiтнi iнструменти, 

вiдповiдно до вiку та здiбностей дiтей пiдлiткового вiку. 

На глибоке переконання Дж. Беллерса, тiльки дитяча праця сприятиме 

розумовому й фiзичному розвитку особистостi. Тому навчання i виховання у 

поєднаннi з продуктивної працею повиннi виконувати важливу роль у 

свiдомому виборi професiї дiтей пiдлiткового вiку, яка вiдповiдатиме iнтересам 

i здiбностям дитини [85, c. 237]. 

У працях А. Є. Шефтсберi (поч. XVIII ст.)  порушувалися проблеми 

морального виховання (гiднiсть, внутрiшня незалежнiсть людини). Вiн вважав, 

що  моральне почуття – це вроджена симпатiя до добра i антисимпатiя до зла. 

Розвинене освiтою, моральне почуття формує позитивне ставлення людини до 

тих уподобань, якi сприяють добробуту суспiльства, а через нього i свiтобудовi 

загалом, i, навпаки, негативне до всього того, що применшуює його. Кiнцева 

мета людського iснування – добродiяння, бути доброчесним означає бути 

щасливим [67, c. 502]. 

 У кiн. XVIII – поч. XIX ст. висувалися iдеї орiєнтацiї на реальнi знання i 

практичнiсть у вихованнi (I. Бентам [37], Дж. Мiлль). 

 В основу теорiї Iєремiї Бентама (1748-1832) покладено чотири 

принципи, з яких випливають усi наступнi висновки. Перший полягає в тому, 

що одержання задоволення й уникнення страждань становлять сенс людської 

дiяльностi. Ця iдея бере свої коренi з учення Епiкура та його послiдовникiв. 

Другий принцип полягає в тому, що мораль твориться всiм тим, що орiєнтує на 

досягнення щастя (добра) найбiльшою кiлькiстю людей. Формула Бентама: 

найбiльшим добром є "найбiльша кiлькiсть задоволення", або щастя 

"найбiльшої кiлькостi людей" [37, c. 81].  

Своєрiднi судження щодо сiм'ї та виховання в нiй висловлював 

англiйський мислитель-естет Едмунд Берк (XVIII ст.). Вiн вважав, що 

характерною рисою мудрої людини є не лише вмiння поставити конкретну мету 

в життi i впевнено йти до неї, а й отримання великого задоволення вiд сiм'ї та 

дiтей, якi займають важливе мiсце у свiтi її мрiй i вчинкiв, прагнень i дiй. 
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Виховуючи дiтей, мудра людина збагачує свiй внутрiшнiй свiт i виховується 

сама [33, с. 87]. 

Iнтереси пролетарiату в галузi освiти знайшли вираження у творах i 

педагогiчнiй дiяльностi Р. Оуена [98] та його послiдовникiв. Р. Оуен (1771-

1858) – англiйський фiлософ, педагог i соцiалiст, один з перших соцiальних 

реформаторiв XIX ст., був рiшучим противником системи залякувань i 

покарань, що широко використовувалися в старiй школi. "Карати дiтей – це все 

одно, що давати їм отруту в їжу", – писав вiн (Цит. за [98, с. 96]). 

Опозицiю утилiтаристськiй, а потiм й утилiтарно орiєнтованiй 

позитивiстськiй педагогiцi склали англiйськi романтики (С. Колридж, У. 

Вордсворт, Т. Карелейль), якi пiдкреслювали важливiсть виховання моральних 

почуттiв. Пiзнiй романтик Дж. Рескин (1819-1900) надавав великого значення 

вихованню й розгорнув вiдповiдну пропаганду, продовжену Д. Моррiсом [4, c. 

91]. 

Iз ХIХ ст. педагогiка, зокрема сiмейне виховання, у Великiй Британiї 

розвивалася пiд впливом позитивiстської фiлософiї. Дж. С. Мiлль, А. Беi, Г. 

Спенсер [92] були представниками "класичної" форми позитивiзму. За 

визначенням основоположника позитивiзму О. Конта (1798-1857), досвiд i 

теоретичне знання є сукупнiсть суб'єктивних вiдчуттiв i переживань. Найбiльш 

адекватно цьому уявленню вiдповiдала педагогiчна теорiя Г. Спенсера [92]. 

Близькою до цiєї позицiї була так звана прогресивiстська концепцiя виховання. 

Прогресивiсти вважали, що характер педагогiчного процесу визначається 

переважно схильностями дiтей пiдлiткового вiку, якi вони виявляють у процесi 

практичної дiяльностi, а тому для розширення можливостей iндивiдуалiзацiї 

навчання i виховання пiдлiткiв необхiднi ефективнi способи визначення 

задаткiв, здiбностей та iнтелектуального рiвня кожної дитини для того, щоб 

допомогти їй обрати свiй майбутнiй життєвий шлях. 

 Дж. С. Мiлль (1806-1873) виступав як прогресивний для свого часу 

науковець i громадський дiяч, якому були близькi iдеали загального людського 

блага. Вiн пiдтримував реформи в iнтересах широких верств населення. Мiлль 
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вважав, що моральна цiннiсть учинку людини визначається його користю, а 

вищою метою людської дiяльностi повинне бути сприяння щастю людства [85, 

c. 183].  

Багато цiнних думок про виховання мiстять твори вiдомого 

англiйського письменника XIX столiття Чарльза Дiккенса (1812-1870). 

Труднощi, якi вiн пережив у ранньому вiцi, визначили його зацiкавленiсть 

цiєю темою. Без дiтей не обходиться жодна книжка Ч. Дiккенса, а в бiльшостi з 

них вони вiдiграють головну роль. На їхню долю випадають далеко не 

дитячi випробування. Дiккенсовськi дiти особливi, вони – маленькi 

дорослi. Це Поль Домбi з роману "Домбi i син", Девiд Копперфiлд з 

однойменного твору, Неллi з "Лавки давнини" i под. Улюбленi герої 

письменника завжди знаходять своє щастя в сiмейному життi. Ч. Дiккенс 

висловлював у художнiх творах i журнальних статтях прогресивнi педагогiчнi 

iдеї щодо уваги до особистостi дитини [44, c. 303]. 

Iстотний вплив на виховання й навчання мав розвиток природничих 

наук, особливо теорiя еволiцiї Ч. Дарвiна (1809-1882). Важливiсть розумної 

комбiнацiї гуманiтарної i природничо-наукової освiти пiдкреслювали Б. Рассел 

i А. Уайттхед. Вони ж сприяли становленню аналiтичного напряму англiйської 

педагогiчної думки [57, c. 177]. 

 Проблеми сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку пiднiмаються 

i в творчостi Шарлотти Бронте (1816-1855) . Письменниця рано залишилася 

без матерi й змушена була взяти на себе турботи про молодших братiв та 

сестер. На її думку, одним з основних завдань сiм'ї є формування в дiтей 

кращих загальнолюдських рис. Тiльки це допоможе змiнити свiт i зробити 

суспiльство глибоко гуманним [44, c. 120]. 

Англiйський педагог i мислитель Герберт Спенсер (1820-1903) розвинув 

у своїх працях iдеї народної педагогiки з питань сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку. На обов'язки батькiв варто звертати бiльше уваги, нiж на 

обов'язки громадянина, оскiльки сiм'я виникла ранiше вiд держави i 

виховання дiтей, можливо, iснувало ще до утворення останньої й буде 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1812
http://uk.wikipedia.org/wiki/1870
http://uk.wikipedia.org/wiki/1809
http://uk.wikipedia.org/wiki/1882
http://uk.wikipedia.org/wiki/1816
http://uk.wikipedia.org/wiki/1855


 56 

iснувати пiсля її зникнення, хоча кожна держава тримається на вихованнi 

молодого поколiння. У трактатi "Виховання розумове, моральне i фiзичне" 

[92, с. 33] вiн писав, що практика виховання дiтей у сiм'ї вимагає вiд батькiв 

глибоких знань правил i методiв фiзичного, розумового й морального 

виховання. Тому Г. Спенсер закликає визнати, що останньою ланкою 

розумового розвитку чоловiка й жiнки є обов'язковий для всiх курс пiдготовки 

до виконання батькiвських обов'язкiв, а це означає, що вони повиннi 

опанувати найскладнiший з усiх предметiв – людську природу та її закони, 

якi виявляються в дiтях, батьках, у цiлому свiтi, а також працювати над 

самовдосконаленням [92, c. 50]. Г. Спенсер рiзко висловлювався проти 

непослiдовностi в сiмейному вихованнi, називаючи її "найгiршим злом 

морального виховання" (Цит. за [92, с. 84]).  

Педагог виступав проти нагород у загальноприйнятому їх розумiннi. На 

його думку, найцiннiшим є психологiчне задоволення, яке одержує дитина 

пiдлiткового вiку вiд власної працi, доброго вчинку; найпоширенiшими 

видами заохочень мають бути похвала, подяка, нагорода, ласкавий погляд, 

усмiшка. 

Г. Спенсер був проти постiйних погроз, покарань i заборон у сiмейному 

вихованнi, запевняючи, що вони створюють жахливу ситуацiю в сiм'ї й 

негативно вiдбиваються на дiтях. Як i Дж. Локк, вiн вважав, що застосовувати 

покарання варто помiрковано, лише в силу необхiдностi, нiколи не карати за 

пiдозрою чи в станi рiзкого збудження або гнiву [45, с. 65]. 

У минулому столiттi французький дослiдник сiмейного британського 

виховання М. Леклерк у працi "Виховання i суспiльство в Англiї" писав, що "не 

знає, де ще з такою повнотою зберiгся авторитет i престиж давньоримського 

pater familias, як у глави англiйської сiм'ї [78, с. 187]. 

Впливовим напрямом у кiн. ХIХ-поч. ХХ ст. було "нове виховання", iдеї 

якого роздiляли як прихильники (С. Реддi, Дж. Бедлi, Т.П. Нанн), так i 

супротивники (Б. Рассел, А. Нил, С. Айзеке) авторитарного напряму в 

педагогiцi, метою якого було створення середовища, що забезпечує розумове, 
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фiзичне i моральне виховання учнiв. Iдея "нового виховання" полягала в тому, 

що вся система навчання та виховання повинна бути пристосована до iнтересiв 

i прагнень дитини. При цьому розроблялися двi моделi навчання – у масовiй 

елементарнiй школi для дiтей трудящих (Є. Белл, Дж. Ланкастер) i в 

привiлейованих школах для дiтей заможних класiв (Т. Аронолд (1889-1975)), 

де культивувався дух кастової (класової) солiдарностi [60, c. 294].  

Перша "нова школа" у Великобританiї була створена для хлопчикiв 

англiйським педагогом С. Реддi (1858-1932)  у 1889 р. у сiльськiй мiсцевостi 

Абботсхолм. Метою С. Реддi було виховання громадських лiдерiв, здатних 

вiдновити престиж британської нацiї в нових соцiальних й економiчних 

умовах. Усiм укладом суспiльного життя школи та системою виховання дiтям 

прищеплювалося вiдчуття патрiотизму i формувалося усвiдомлення того, що, 

ставши лiдерами, вони зможуть зробити свою Батькiвщину бiльш могутньою. 

Сесiл Реддi вперше найповнiше втiлив на своїй батькiвщинi 

запропонований Г. Спенсером iдеал практичного життєвого виховання, що 

будувався на сiмейних традицiях [85, с. 54]. Дружня родинна атмосфера 

сприяла всебiчному розвитку вихованцiв [38, c. 119]. 

Бiдельская "нова школа" (1893), на чолi якої стояв Дж. Бедлi, була 

схожою на школу в Абботсхольмi, але вирiзнялася з-помiж iнших великою 

кiлькiстю трудових занять. [45, c. 103].  

У педоцентристськiй концепцiї виховання (Дж. Адам, Д. Адамсон, 

Рассел, Айзеке) головний акцент робиться на умiннi ― дiяльностi дiтей 

пiдлiткового вiку. В основi цiєї концепцiї – педоцентризм Дж. Дьюї (1859-

1952) [51, c. 5]]. Основним унеском Дьюї в дидактику є обґрунтування 

концепцiї "повного акту мислення". На його думку, людина починає мислити 

тодi, коли стикається з труднощами, подолання яких для неї мaє важливе 

значення. Дьюї вважав, що дитина пiзнає нове не заради самих знань, як 

думали попередники, а заради дiяльностi, вона цiкавиться саме тим, що може 

зробити сама. У цьому напрямi Дьюї вперше "поєднав" пiзнання i дiяльнiсть. 

При цьому, прихильник природничонаукового емпiризму, вiн визначив мiсце 
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пiзнання i дiяльностi в розв'язаннi повсякденних дитячих проблем. Процес 

такого вирiшення, що спирається на метод експерименту, повинен забезпечити 

успiшне вiдкриття дiтьми нових iстин за допомогою п'яти послiдовних 

ступенiв: 

1) вiдчуття проблеми (утруднення); 

2) її виявлення й визначення; 

3) уявлення можливого рiшення; 

4) виявлення шляхом умовиводiв наслiдкiв iз iмовiрного рiшення; 

5) подальшi спостереження й експерименти, що дозволяють зробити 

висновок, який мiстить позитивне чи негативне судження [40, c. 24]. 

Протягом XX ст. на базi вчень минулого у Великiй Британiї склалися i 

продовжують функцiонувати рiзнi фiлософськi напрями, концепцiї (лат. 

conceptio – сукупнiсть, система – система поглядiв на тi чи тi явища, процеси; 

спосiб розумiння, тлумачення якихось явищ, подiй; основна iдея будь-якої 

теорiї). Це екзистенцiалiзм, неопрагматизм, неотомiзм, неопозитивiзм, бiхевiо-

ризм та iн. Розглянемо сутнiсть окремих концепцiй i теорiй з позицiї побудови 

на їхнiх iдеях педагогiчних систем сiмейного виховання [51, c. 44]. 

Окрiм  психологiї,  великий  вплив  на  педагогiку та сiмейне виховання 

дiтей пiдлiткового вiку  зробила  фiлософiя, зокрема  така  її  течiя,  як  

прагматизм (iнструменталiзм,  прогресивiзм,  експерименталiзм).  З початку  

ХХ ст. iдеї  прагматизму,  що виникли  в  США, були запозиченi  європейською  

педагогiкою i  набули  широкого  поширення. Прагматизм (вiд грец. "прагма" 

– справа) – фiлософське педагогiчне спрямування, яка виступає за зближення 

виховання дiтей пiдлiткового вiку з життям, досягнення цiлей виховання в 

практичнiй дiяльностi. Засновники прагматичної фiлософiї Ч. Пiрс (1839-1914) 

i У. Джемс (1842-1910) претендували на створення нової фiлософiї, яка стоїть 

поза iдеалiзмом i матерiалiзмом. Iдеї раннiх прагматистiв розвинув 

американський фiлософ i педагог Дж.Дьюї (1859-1952) [51, c. 5]. Прагматизм  – 

фiлософська  й  педагогiчна  течiя.  Поняття,  теорiї,  iдеї  розглядаються  

прагматистами  як  "iнструменти",  що допомагають   у   практичнiй  



 59 

дiяльностi.  Iстина  мiнлива  та  створюється  в процесi  експериментування,  

дослiдної  перевiрки  гiпотез [40, c. 33].   

Цiлi  виховання,  згiдно з ученням прагматистiв,  визначаються  окремою  

ситуацiєю,  пов'язанi  iз  задоволенням  спонтанних  фiзичних  i  психiчних 

потреб  дитини,  i  сприяють її  пристосуванню до    довкiлля  й самореалiзацiї.  

Дитина  повинна  стати  центром,  довкола  якого  обертається  весь  

педагогiчний  процес [51, c. 45]. 

З середини ХХ столiття розвивається неопрагматизм (грец. nео – новий 

i prahma – дiя, дiяння). Мета неопрагматичної концепцiї виховання дiтей 

пiдлiткового вiку полягає в тому, щоб стимулювати саморозвиток, 

самоактуалiзацiю, самовизначення особи. Прибiчники цiєї концепцiї 

(А. Маслоу, А. Комбс, Е. Келлi, К. Роджерс, Т. Браммельд, С. Хук та iн.) 

пiдсилюють iндивiдуалiстичну спрямованiсть виховання. Неопрагматизм – 

фiлософська основа педагогiки самоствердження особистостi, яка базується на 

суб´єктивному iдеалiзмi. Звiдси iдея самоутвердження особистостi. Головними 

поняттями неопрагматизму є "досвiд", "справа". Вiдповiдно основою 

навчального i виховного процесiв стає iндивiдуальний досвiд дитини, а метою 

освiти – процес "самовиявлення" притаманних їй вiд народження iнстинктiв i 

схильностей. Домiнантною є опора на особистiсну спрямованiсть виховання 

дiтей пiдлiткового вiку. Сутнiсть методологiї виховання дiтей пiдлiткового вiку 

на базi неопрагматизму iлюструють слова А. Маслоу, згiдно з якими джерела 

росту i гуманностi особистостi знаходяться тiльки в самiй особистостi, вони аж 

нiяк не створенi суспiльством. Останнє може лише допомогти або 

перешкодити зростанню гуманностi людини, подiбно до того, як садiвник може 

допомогти або перешкодити росту куща троянд, але вiн не може зробити так, 

щоб замiсть куща троянд вирiс дуб. Наслiдками педагогiки, яка базується на 

iдеях неопрагматизму, є функцiональна неграмотнiсть значної частини випуск-

никiв навчальних закладiв [57, c. 80]. Основнi представники цiєї концепцiї Ч. 

Пiрс, У. Джеме, Дж. Дьюї, А. Маслоу, А.Комбс, Е. Келлi, К. Роджерс. 
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Екзистенцiалiзм (вiд лат. existencia – iснування) – напрям у фiлософiї 

XX ст., що позицiонує й дослiджує людину як унiкальну духовну iстоту, що 

здатна до вибору власної долi. Основним  виявом екзистенцiї є свобода, яка 

визначається як вiдповiдальнiсть за результат свого вибору. Цей фiлософський 

напрям визнає особу вищою цiннiстю свiту. Iснування людини як "Я" передує 

її сутi i творить її. Кожна особа – неповторна, унiкальна, особлива. Кожна 

людина – носiй своєї моральностi. Вiдомi представники сучасної 

екзистенцiальної педагогiки Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Е. Брейзах (США), 

У. Баррет (Великобританiя), М. Марсель (Францiя), О. Больноє (ФРН), 

А. Фаллiко (Iталiя), М. Бердяєв, М. Гайдеґґер, К. Ясперс, Ж. Сартр, А. Камю, Е. 

Брейзах, Дж. Кнеллер, Г. Гоулд, У. Баррей, М. Марсель, О. Больнов, 

Т. Морiтатаiн i багато iнших центром виховної дiї дiтей пiдлiткового вiку 

вважають пiдсвiдомiсть: настрої, вiдчуття, iмпульси, iнтуїцiю людини. 

Свiдомiсть, iнтелект, логiка мають другорядне значення. Вчитель зобов'язаний 

пiклуватися про створення вiльної атмосфери, не обмежувати процес 

самовираження особи. Педагог допомагає учневi знайти стiйку "внутрiшню 

моральнiсть", навчаючи мистецтва дивитися лише в себе. Екзистенцiалiзм – 

фiлософська основа iндивiдуалiзацiї навчання i виховання. Головне в 

життєдiяльностi iндивiда – не розум, а почуття, вiра, надiя. Кожен залишає за 

собою право йти в життi своїм неповторним шляхом, незважаючи на 

загальнолюдськi норми моралi [60, c. 149].  

Неотомiзм (лат. пео – новий i Thomas – Фома) – фiлософська основа 

релiгiйного виховання. Свою назву дiстав вiд iменi основоположника – 

релiгiйного дiяча Фоми (Томи) Аквiнського (1225-1274). Як офiцiйне 

фiлософське вчення католицизму (у 1879 р. енциклiкою папи Лева XIII 

проголошено офiцiйною доктриною церкви), неотомiзм вiдтворює основнi 

положення схоластичної теорiї. В енциклiцi "Християнське виховання молодi" 

(1929 р.) неотомiзм визнано основою педагогiчної дiяльностi католицьких 

шкiл. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Неотомiзм вимагає будувати виховання на прiоритетi "духовного 

начала", обґрунтовує iдею "гармонiйного поєднання" наукових знань i 

релiгiйної вiри. Основнi постулати цiєї концепцiї: свiт двоїстий – матерiальний, 

"мертвий", "нижчого рангу" й духовний, багатий, благородний. Так само i 

Людина має "подвiйну природу": це єднiсть матерiї та духу. Людина – 

особистiсть, що володiє безсмертною душею й кориться лише Богу. Наука 

безсила визначити цiлi виховання, це може зробити лише релiгiя, яка вiдiграє 

стрижневу роль у вихованнi. Головне – душа, тому виховання має будуватися 

на прiоритетi духовного начала. Неотомiсти пiддають рiзкiй критицi падiння 

моральних устоїв, деструкцiю, злочиннiсть, жорстокiсть. Вважають, що 

людина слабка, грiховна, i їй треба допомогти стати морально кращою, що 

треба виховувати загальнолюдськi доброчинностi: гуманiзм, доброту, чеснiсть, 

любов, непротивлення Богу та його випробуванням, покору, терпiння, 

сумлiння. Система навчання й виховання має позбутися зайвої рацiональностi. 

Основнi представники неотомiзму: Ж. Марiтен, У. Канiнгхем, У. Макгакен, М. 

Казоттi, М. Стефанiнi. 

Неотомiсти визнають iснування об'єктивної реальностi, але ставлять її в 

залежнiсть вiд волi Бога. Свiт є втiленням "Божественного розуму", а теологiя – 

вищий рiвень пiзнання. Педагогiка неотомiзму дбає про виховання 

загальнолюдських чеснот: доброти, гуманiзму, чесностi, любовi до ближнього, 

здiбностi до самопожертвування i т. под. [38, c. 83]. 

Неопозитивiзм (вiд гр. meta – поза, пiсля i eticos – той, що стосується 

моралi, етики) – фiлософська основа педагогiки рацiоналiзму; являє собою 

третiй етап у розвитку позитивiзму, який виник у 20-х рр. XX ст. Одним з його 

родоначальникiв був англiйський фiлософ, логiк i математик Б. Рассел (1872-

1970 рр.) [67, c. 76].  

Неопозитивiсти намагаються осмислити комплекс явищ, викликаних 

науково-технiчною революцiєю, i вважають, що виховання дiтей пiдлiткового 

вiку має бути очищене вiд свiтоглядних iдей, бо соцiальне життя в умовах 

науково-технiчного прогресу потребує "рацiонального мислення", а не 
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iдеологiї. Прибiчники нового гуманiзму виступають за повну гуманiзацiю 

системи виховання, вбачаючи в нiй головний засiб упровадження усi сфери 

життя суспiльства справедливостi як вищого принципу стосункiв мiж людьми. 

Людина сама програмує свiй розвиток, який має зворотну дiю на її соцiальний 

досвiд. А тому у вихованнi головна увага має бути придiлена розвитку 

людського "Я" [67, c. 55]. Основними представниками неопозитивiзму є П. 

Херс, Дж. Вiльсон, Р. Пiтере, Л. Кольберг, Дж. Конант. 

Бiхевiоризм (англ. behaviour – поведiнка) – фiлософська основа 

виховання "iндустрiальної людини", напрям у психологiї, започаткований 

американським зоопсихологом Дж. Уотсоном на початку XX ст. Бiхевiоризм 

вважає предметом психологiї не свiдомiсть, а поведiнку людей, яку розглядає 

як механiчнi реакцiї у вiдповiдь на зовнiшнi подразники. Бiхевiоризм не визнає 

активної ролi психiки й свiдомостi. 

Фiлософська концепцiя бiхевiоризму характеризується такими 

постулатами: в основi – формула "стимул – реакцiя – пiдкрiплення". Головна 

iдея полягає в тому, що людська поведiнка є керованим процессом, вона 

зумовлена стимулами й потребує позитивного пiдкрiплення [67, c. 152]. 

Головнi представники цiєї концепцiї Дж. Уотсон, Б. Скiннер, К. Халл, Е. 

Толмен, С. Прессi. 

Бiхевiорiзм – це психолого-педагогiчна концепцiя технократичного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку, пiд яким розумiється виховання, що 

базується на новiтнiх досягненнях науки про людину, на використаннi 

сучасних методiв дослiдження її iнтересiв, потреб, здiбностей, чинникiв, що 

детермiнують поведiнку. Класичний бiхевiорiзм, у витокiв якого стояв 

видатний американський фiлософ i психолог Дж.Уотсон, збагатив науку 

положенням про залежнiсть поведiнки (реакцiї) вiд подразника (стимула), 

подавши цей зв'язок у виглядi формули S – R [38, c. 30].  

Необiхевiорiсти (Б. Скiннер, К. Халл, Е. Толмен, С. Прессi та iн.) 

доповнили цю формулу положенням про пiдкрiплення, внаслiдок чого 

ланцюжок формування заданої поведiнки набув такий вигляд "стимул – реакцiя 
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– реакцiя – пiдкрiплення". Головна iдея необiхевiорiзма стосовно виховання 

дiтей пiдлiткового вiку полягає в тому, що соцiально схвалювану поведiнку 

пiдлiтка можна формувати за допомогою навчання необхiдним, "правильним 

реакцiям" на "стимули", життєвi ситуацiї. Правильне реагування закрiплюється 

"позитивним пiдкрiпленням", схваленням педагога [38, c. 30]. 

З поч. 50-х рр. ХХ ст. розвиваються дослiдження з порiвняльної 

педагогiки, яка вивчає й аналiзує подiбнi та вiдмiннi риси й тенденцiї в галузi 

виховання й освiти, визначає перспективи їхнього розвитку. Завданням 

порiвняльної педагогiки є вивчення i порiвняльний аналiз теорiї й практики 

навчально-виховної роботи в рiзних країнах, вивчення й узагальнення 

позитивного досвiду. У цiй галузi визнання одержали дослiдження Б. Холмса, 

Р. Кауена, М. Мак-Лiн та iн. [57, c. 116] 

У другiй пол. ХХ ст. провiдне мiсце в структурi педагогiчної науки стали 

займати соцiологiчнi дослiдження. Прихильники соцiоцентристської 

педагогiчної концепцiї (У. Уолл, О. Бенкс, Б. Бернстайн та iн.) аналiзують 

вплив соцiальних факторiв на виховання й освiту i зворотнiй вплив шкiльної 

практики на соцiальний розвиток.   

Вiдповiдно до цiєї гiпотези, висунутої англiйським психологом i 

соцiологом Б. Бернстайном, соцiальний успiх членiв суспiльства та їхнiй 

доступ до суспiльних привiлеїв значною мiрою залежить вiд того, наскiльки 

добре вони володiють мовою [60, c. 29]. 

На сьогоднi в  зарубiжнiй  педагогiцi  видiлилися  два  напрямки:  

соцiальна  педагогiка  й  феноменологiчна  педагогiка [184, c. 167].  

 Соцiалiзуючий пiдхiд представляє виховання як багатовимiрну й 

вiдкриту соцiальну систему, де на особу вихованця впливають рiзнi соцiальнi 

джерела. Найважливiшою характеристикою виховання є його "соцiальна 

ефективнiсть", тобто забезпечення соцiалiзацiї дитини пiдлiткового вiку та її 

особистого самовизначення. 

Методологiчнi пiдстави соцiалiзуючого пiдходу формуються з позицiй 

прагматичних iдей рiзних фiлософських i соцiологiчних напрямiв наукової 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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думки XX столiття. Дж. Дьюi, один з головних iдеологiв прагматизму в 

педагогiцi, стверджував: "Правильно збудованi освiта i виховання починається 

з активних занять, що мають соцiальнi коренi й певну користь" (Цит. за [6, с. 

182]). 

Ключовим поняттям в концепцiї соцiалiзуючого пiдходу є "соцiальне 

виховання". Цей термiн з'явився в ужитку педагогiчної теорiї ще на початку 

XX ст., i це означає формування соцiальної й полiтичної активностi особи, 

"розвиток смаку до соцiальної дiяльностi" [57, c. 85].  

Соцiалiзуючий пiдхiд до виховання придiляє особливу увагу виховним 

функцiям основних iнститутiв соцiалiзацiї – сiм'ї, школи, спiвтовариства 

однолiткiв. Виховання розумiється як процес залучення людини до системи 

стосункiв з iнститутами соцiалiзацiї, набуття особистого життєвого досвiду. 

Виховнi стосунки, спецiально педагогiчно органiзованi, завжди суспiльнi й 

тому "безпосередньо виводять дiтей пiдлiткового вiку в життя". У цьому 

процесi соцiальної взаємодiї вiдбувається "iтерiоризацiя, тобто, перетворення 

внутрiшнiх структур психiки людини завдяки засвоєнню структур соцiальної 

дiяльностi, та екстерiоризацiя, тобто трансформацiя внутрiшнiх структур 

психiки в певну поведiнку (дiї, вислови й под.)" [85, с. 166]. 

Iз 60-х рр. ХХ ст. помiтне мiсце в англiйськiй педагогiцi займають 

погляди аналiтикiв – педагогiв, що опираються на фiлософiю англiйського 

рiзновиду неопозитивiзму (Р. Пiтеру, П. Херст, Р. Дiерден, Дж. Уiлсон, 

Дж. Уайт). Неогуманiсти (П. Херст, М. Уорнок та iн.) процес виховання дiтей 

пiдлiткового вiку пов'язують з цiннiсною орiєнтацiєю людей. Вони вважають, 

що внутрiшньому "Я" особистостi треба розслабитися, звiльнитися вiд 

зовнiшнiх приписiв, норм, установок та iнших iмперативiв. Гуманiстичне 

виховання (його часто називають також неогуманiстичним, тому що 

гуманiстична педагогiка вже була в епоху Вiдродження), за А. Маслоу, полягає 

в допомозi "людинi пiдлiткового вiку виявити те, що в нiй уже закладено" [57, 

c. 45]. 
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У Великобританiї в 60–70 рр. ХХ ст. значної ваги набула педагогiчна 

концепцiя сучасного педоцентризму (неопедоцентризму, "гуманiзму"), що був 

сформульований на основi iдей позитивiзму, представниками якого є Ч. 

Джеймс, Л. Стенхаус, Р. Моррiс, X. Ентуiстл. 

Педоцентризм (вiд гр. дитина i лат. середина)  – це напрям сучасної 

педагогiки та психологiї, тiсно пов'язаний з педологiєю, що заперечує провiдну 

роль учителя в навчаннi й вихованнi дiтей пiдлiткового вiку i необхiднiсть 

одержання систематичних знань учнями. Виходить з положення, що при 

органiзацiї навчально-виховного процесу необхiдно керуватися тiльки 

природженими психiчними властивостями дiтей [33, c. 19].  

Опираючись на теорiю природного виховання, педоцентристи доводили, 

що планомiрне, систематичне навчання i виховання дiтей за заздалегiдь 

розробленими програмами суперечить природi розвитку дитини, i тому 

органiзацiю педагогiчного процесу варто будувати, виходячи з дитячих 

iнтересiв, якi безпосередньо виникають у процесi дiяльностi. Найбiльший 

внесок у розвиток педологiї внесли психологи Е. Торндайк, С. Холл, А. Бiне i 

представники експериментальної педагогiки. Педагогiчнi принципи 

педоцентризму були пiдданi критицi  Б. Саймоном i М. Моррiсом, i до поч. 90-

х рр. ХХ ст. вплив цих теорiй зменшився [33, c. 67].  

В 70-80-х рр. ХХ ст. у центрi педагогiчних дискусiй постали проблеми 

державної полiтики в галузi освiти, що особливо широко обговорювалися у 

зв'язку зi змiнами в шкiльному законодавствi 1984-1988 рр. Увага придiлялася 

перспективам розвитку особистостi в навчальних закладах в умовах сучасного 

соцiального оточення, а також облiку освiтнiх iнтересiв рiзних груп населення 

Великобританiї [173, c. 87]. 

На сьогоднi теоретики виховання у Великiй Британiї все частiше 

звертаються до гуманiстичних теорiй. Гуманiзм (лат. humanus – людський, 

людяний) є фiлософським пiдґрунтям нової (неокласичної) методологiї 

педагогiки. Це система iдей i поглядiв на людину як найвищу цiннiсть. В 

iсторичному аспектi гуманiзм – прогресивна течiя захiдноєвропейської 
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культури епохи Вiдродження, спрямована на утвердження поваги до гiдностi й 

розуму людини, її права на земне щастя, вiльний вияв природних людських 

почуттiв i здiбностей. Видатними представниками гуманiзму були Леонардо да 

Вiнчi, Т. Кампанелла, Дж. Бруно, Ф. Петрарка, Т. Мор, Ф. Рабле, 

Я. Коменський, М. Коперник. В Українi гуманiстичними iдеями були пройнятi 

суспiльно-полiтичнi погляди I. Вишенського, Г. Сковороди, Т. Шевченка, 

В. Сухомлинського та iн. [63, c. 147]. 

Гуманiзм – це сповiдування загальнолюдських цiнностей: любовi до 

людини, свободи, справедливостi, гiдностi людської особистостi, 

працелюбностi, досконалостi, милосердя, доброти, благородства. Гуманiстичнi 

iдеї прийнятнi для всiх людей i всiх соцiальних систем, визнається взаємодiя 

гуманiстичних i нацiональних цiнностей. Стрижневою iдеєю гуманiзму є 

думка, що в процесi формування особистостi не можна застосовувати насилля. 

Благо людини, людськi стосунки, що базуються на принципi рiвностi, 

людяностi, справедливостi, – понад усе.  

Гуманiстичнi цiнностi є фундаментальними, оскiльки на засадах гума-

нiзму будується демократична, гуманна суб´єктно-суб´єктна педагогiка, 

педагогiка рiвноправства, спiвпрацi, спiвробiтництва, партнерства [2, c. 32]. 

Суттєвий вплив на органiзацiю сiмейного виховання у Великiй Британiї 

мали такi два напрями фiлософської науки, як герменевтика i синергетика. 

Основи герменевтики як загальної iнтерпретацiї закладенi 

протестантським теологом, фiлософом i фiлологом Ф. Шлейєрмахером (1768-

1834). У педагогiцi герменевтика  (гр. hermeneutike – пояснюю, мистецтво 

тлумачення) використовується як iнструмент наукового дослiдження, що 

потребує бiльш глибокого й осмисленого розумiння сутностi процесiв освiти й 

виховання, взаємодiї їх внутрiшнiх механiзмiв з метою моделювання науково 

доцiльних технологiй навчально-виховної роботи. Упродовж столiть людство 

прагнуло наблизитися до iстини явищ i процесiв, тому основним способом 

збагачення iстини є навчання технологiї (мистецтва) розумiння. Це твердження 

має стати вихiдним в органiзацiї процесу навчання й виховання [4, c. 60]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Синергетика (англ. Synergetics, вiд гр. «"спiльне»" i  «"дiя»") як 

самостiйна наука виникла в серединi 70-х рокiв XX ст. Вона дослiджує процеси 

переходу складних систем iз невпорядкованого стану в упорядкований i 

розкриває такi зв´язки мiж елементами цiєї системи, за якими їх сумарна дiя в 

межах системи перевищує за своїм ефектом просту суму дiї елементiв, узятих 

окремо. Нинi синергетика все бiльше поширюється на соцiальнi науки, зокрема 

педагогiку, оскiльки вона забезпечує цiлiснiсть свiтобачення, всеохопнiсть 

сприйняття свiту. У педагогiцi синергетика виступає одним iз методологiчних 

принципiв, тому що в межах цiлеспрямованої взаємодiї в цiлiсному педа-

гогiчному процесi якраз i спостерiгаються її ефекти [4, c. 101]. 

Також заслуговує на нашу увагу акмеологiчний пiдхiд до виховання 

дiтей пiдлiткового вiку. Акмеологiя (вiд грецького "акме" - пiк, вершина, 

найвищий ступiнь або, квiтуча сила) – нова галузь наукового знання, комплекс 

наукових дисциплiн, об'єктом вивчення яких є людина в динамiцi її 

саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення в рiзних життєвих сферах 

самореалiзацiї. Акмеологiя – це iнтеграцiйна наука, що вивчає психологiчну та 

професiйну зрiлiсть особистостi, наука про закономiрностi досягнення вершин 

розвитку людини на кожному вiковому етапi його життя. Ця наука, висунута 

Н.А. Рибниковим i Б.Г. Ананьєвою, отримала широкий розвиток в  сучасних до

слiдженнях [134, c. 76].  

Для сiмейної акмеологiї провiдною метою у вихованнi дiтей пiдлiткового 

вiку є: зрiлiсть (шкiльна, соцiальна, професiйна, особистiсна, вiкова); професiо

налiзм, успiх, досягнення;висока мотивацiя досягнень; продуктивнiсть (результ

ативнiсть); орiєнтацiя на досягнення кожною дитиною вершин свого 

iндивiдуального розвитку та iн; соцiалiзацiя в сучасних умовах суспiльства, 

забезпечення успiху, вiри в себе, мотивацiї досягнення успiху, а не уникання 

невдач, мотивацiя активної життєдiяльностi, саморозвиток особистостi.  

Акмеологiя спiльно з педагогiкою повинна вирiшити дуже непросте 

завдання: з'ясувати, як дiти пiдлiткового вiку можуть 

досягнути найвищого розвитку.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Необхiднiсть акмеологiчного пiдходу в виховному процесi сiмейного 

виховання очевидна, оскiльки британське суспiльство очiкує вiд сiм'ї, що дiти 

будуть комунiкабельними, креативними, самостiйно мислячими особистостями

. До числа акмеологiчних можна вiднести такi технологiї: iгровi (гра, технологiї

 iгромоделювання) та технологiї психоконсультування. 

Бiльшiсть зарубiжних виховних систем зорiєнтованi на формування 

громадянських i соцiальних якостей особистостi, на пiдтримку i змiцнення 

державного устрою, його iнститутiв, органiв влади на основi прийнятих i 

дiючих у державi конституцiї, законiв [29, c. 340].  

Значний вплив на сiмейне виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї виявляє дiяльнiсть педагогiчних наукових установ, якi вивчають i 

розробляють сучаснi концепцiї виховання i навчання. Серед них можна 

видiлити  нацiональний центр педагогiчних дослiджень (заснований у 1947, м. 

Слау), який проводить теоретичнi фундаментальнi дослiдження, зокрема з 

педагогiчної психологiї, координує наукову роботу в галузi педагогiки й 

педагогiчної психологiї, видає журнали "Educational Research" ("Педагогiчнi 

дослiдження"), "New Research in Education" ("Новi педагогiчнi дослiдження"). В 

Iнститутi педагогiки Лондонського унiверситету (засн. у 1932 р.) роботу ведуть 

12 наукових вiддiлень, зокрема педагогiчної психологiї, соцiологiчних 

дослiджень, фiлософiї педагогiки, порiвняльної педагогiки. Педагогiчне 

вiддiлення Оксфордського унiверситету (засн. у 1948 р.) проводить 

дослiдження з проблем морального виховання, органiзацiї системи народної 

освiти (у країнах ЄЕС). Наукову роботу в галузi педагогiки й педагогiчної  

психологiї ведуть також школи педагогiки Лiверпульського й Лестерського 

унiверситетiв, педагогiчнi вiддiлення Брiстольського, Лiдсського й 

Ланкастерського унiверситетiв, iнститут педагогiчних  технологiй Вiдкритого 

унiверситету.  

Результати наукового пошуку у сферi сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку публiкуються у таких унiверситетських виданнях: 

Лондонський унiверситет – "Огляд освiти в Лондонi" ("London Educalional 
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Review") i "Дослiдження в галузi педагогiки" ("Studies in Education"); Лiдсський 

унiверситет – "Науковi дослiдження" ("Researches and Studies"); Хачлський – 

"Аспекти освiти" ("Aspects of Education"); Бирмингемський – "Педагогiчний 

огляд" ("Educational Review"); Даремський – "Даремський журнал з питань 

наукових дослiджень" ("Durham Research Review") та iн. Педагогiчними 

дослiдженнями займаються також вiддiл дослiджень i iнформацiї 

Департаменту освiти й науки, педагогiчне вiддiлення Ради дослiджень  

суспiльства i наук, Британська рада педагогiчних технологiй, Нацiональний 

iнститут освiти дорослих Англiї й Уельсу, Нацiональне  бюро дiтей (Лондон), 

Британська асоцiацiя педагогiчних дослiджень (Лiверпуль).  

У Великiй Британiї розвинена педагогiчна перiодика. Видається близько 

70 педагогiчних журналiв i декiлька газет. Найбiльшi периодичнi  видання 

«"The British Journal of Educational Studies»" («"Британський журнал 

педагогiчних дослiджень»") i «"The British Journal of Educational Psychology»" 

(«"Британський журнал педагогiчної психологiї»"). У Лондонському iнститутi 

педагогiки виходить «"Journal of Philosophy of Education»" («"Журнал фiлософiї 

педагогiки»"). Департамент освiти й науки видає журнал «"Trends in 

Education»" («"Тенденцiї у педагогiцi»"). Для шкiльних адмiнiстраторiв 

випускається журнал «"Education»" («"Освiта»"), для викладачiв – журнал 

«"The Teacher»" («"Учитель»"), «"Teacher's World»" («"Свiт учителя»"), а також 

журнал з методики для вчителiв працi – «"Ргасtical Education»" («"Практичне 

виховання»").  

Серед нових педагогiчних журналiв – «"Educational Computers»" 

(«"Комп'ютеризацiя в освiтi»"). Питанням порiвняльної педагогiки  присвяченi 

журнали «"Comparative Education»" («"Порiвняльна педагогiка»") i «"The 

Compare»" («"Порiвняння»"). Видається журнал  «"Moral Education»" 

(«"Моральне виховання»"), а також журнали «"Universities Ouarterly»" i 

«"Higher Education Journal»" («"Журнал вищої школи»"). Лестерський 

унiверситет видає журнал «"Forum for the Discussion of New Trends in 

Education»" («"Форум для обговорення нових тенденцiй в педагогiцi»"). 
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Популярним щотижневиком є педагогiчний  додаток до газети «"Таймз»" – 

«"Times Educational Supplement»" [197, c. 50] . 

Дослiдники Великої Британiї надають перевагу комплексному пiдходу до 

створення сучасної дидактичної й виховної системи. Тiльки та система буде 

придатною для вирiшення глобального освiтньо-виховного завдання 

всебiчного й гармонiйного розвитку особистостi, яка спиратиметься на су-

купнiсть сучасних знань про навчання й виховання. Таку систему можна було б 

назвати iдеальною. 

Незважаючи на значний промiжок часу, що вiдмежовує мислителiв i 

дослiдникiв, у їхнiх роботах подано iдею всебiчного й гармонiйного розвитку 

дiтей пiдлiткового вiку в сiм'ї, пропонуються поради й практичнi рекомендацiї 

батькам щодо виховання. Змiнюється соцiальне оточення, в якому функцiонує 

сiм'я, пiддаються змiнам свiтогляднi уявлення, можливостi досягнення 

виховного iдеалу, але сам iдеал всебiчного та гармонiйного розвитку 

особистостi, закладений ще в епоху гуманiзму, залишається незмiнним, хоча 

його змiстовне наповнення постiйно еволюцiонує. 

Концепцiї виховання дiтей пiдлiткового вiку мали широке соцiальне 

значення, вони впливали на рiзнi соцiальнi iнститути, як на школу, так i на 

сiм'ю. Тi погляди i переконання, якi дiти засвоювали у школi, вони передавали 

батькам у сiм'ях, а коли дiти виростали i створювали власнi сiм'ї, то їхнiй 

свiтогляд поширювався уже на наступне поколiння дiтей. 

Усе вище викладене не вичерпує рiзноманiття напрямiв розвитку 

педагогiчної думки в державах далекого зарубiжжя, зокрема у Великiй 

Британiї. Зрозумiло, що педагоги й фiлософи Великої Британiї, як i iнших країн 

свiту, шукають рiзнi шляхи розвитку i вдосконалення теорiї i практики 

сiмейного виховання молодi, iнодi у взаємовиключних напрямах. 

 

Висновки до I роздiлу 
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Аналiз джерельної бази дослiдження засвiдчив, що педагогiчнi погляди 

британського народу на сiм'ю та сiмейне виховання зародилися в глибоку 

давнину. Народна мудрiсть британцiв з педагогiчної культури й досвiду 

виховання знайшла своє вiдображення в кельтському i стародавньому англо-

саксонському епосi, фольклорi, вiршових та драматичних творах письменникiв 

i поетiв. Народнi iдеали визначили вихiднi позицiї великих британських 

мислителiв, фiлософiв, педагогiв минулого (Р. Ашам, Дж. Уiнстенлi, 

А.Є. Шефтсберi, Дж. Раскiн, Дж. Локк, Т. Мор, Г. Спенсер, Р. Оуен тощо) й 

сучасностi (Т. Александр, Л. Iрвiн, А. Холсi, М. Янг та iн.) у розумiннi сутностi, 

мети i завдань сiмейного виховання. 

Погляди британцiв на сiм'ю, взаємини батькiв i дiтей сформувалися на 

основi багатовiкового життєвого досвiду в процесi подолання проблем 

сiмейного виховання. Британська сiм'я й проблеми виховання в нiй дiтей 

пiдлiткового вiку є складовими iсторичного розвитку країни та тiсно пов'язанi 

з економiчними, полiтичними та iншими соцiальними iнститутами на кожному 

етапi еволюцiї британського суспiльства. Розробка концепцiї дитинства, 

розвиток поняття батькiвської вiдповiдальностi перед дитиною, а також 

традицiйних шляхiв сiмейного виховання постали результатом складного 

багатовiкового шляху становлення й розвитку британської сiм'ї та 

виховання в нiй. 

 Упродовж XX ст. на основi наукової спадщини минулого у Великiй 

Британiї склалися i продовжують функцiонувати рiзнi фiлософськi напрями, 

концепцiї сiмейного виховання,  якi є методологiчною базою сучасної 

педагогiки, як-от: екзистенцiалiзм, неопрагматизм, неотомiзм, неопозитивiзм, 

бiхевiоризм та iн. 

 Сьогоднi теоретики виховання у Великiй Британiї все частiше 

звертаються до гуманiстичних теорiй, iдей, якi прийнятнi для всiх людей i всiх 

соцiальних систем, оскiльки заснованi на взаємодiї гуманiстичних i 

нацiональних цiнностей. Стрижневою iдеєю гуманiзму є думка, що в процесi 
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формування особистостi не можна застосовувати насилля. Понад усе цiнуються 

благо людини, рiвнiсть, людянiсть, справедливiсть i под.  

Педагогiчнi теорiї сiмейного виховання Великої Британiї розвиваються в 

руслi фiлософських, соцiологiчних, психолого-педагогiчних концепцiй, на 

основi модернiзацiй старих теорiй (неотомiзму, неопрагматизму), виникнення 

нових вiдгалужень та iнтеграцiї рiзних фiлософських теорiй в одну педагогiчну 

iдею. 
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РОЗДIЛ II 

 

ПРОБЛЕМИ СIМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ ПIДЛIТКОВОГО 

ВIКУ У ВЕЛИКIЙ БРИТАНIЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI 

 

2.1. Роль сучасної британської сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку.  

 

Характер виховання дiтей пiдлiткового вiку в сучаснiй британськiй сiм'ї 

визначається такими чинниками: Велика Британiя є країною мiцних традицiй у 

родинному життi; британцi вiдводять особливу роль сiм'ї у вихованнi дiтей 

пiдлiткового вiку. Значною мiрою це пояснюється тим, що, на думку багатьох 

учених, сiм'я є вирiшальним iнститутом у формуваннi особистостi. Iсторично 

сформована британська система сiмейного виховання забезпечує засвоєння 

пiдлiтками визначеного кола знань i духовних орiєнтирiв, якi зумовленi   

етнопсихологiчними   та   культурно-iсторичними   надбаннями британцiв,   

вiдповiдають   вимогам   саме   британського суспiльства та вiдображенi у стилi 

життя й традицiях родинного виховання [216, c. 118]. 

Родина для британця є основою, що забезпечує комфортнiсть у життi, 

наповнює його певним змiстом, збуджує почуття вiдповiдальностi за прийнятi 

рiшення та наслiдки власної дiяльностi [220].  

Сiмейне життя й родиннi цiнностi ототожнюються британцями з 

добробутом i стабiльнiстю в країнi, тому здорова сiм'я, побудована на високих 

моральних i духовних традицiях, усвiдомлюється як надiйна основа держави. 

Таке ставлення до сiм'ї накладає вiдповiдальнiсть на подружжя, оскiльки шлюб 

має забезпечити особистi та громадянськi потреби британця [133, c. 58]. 

У Великiй Британiї родиннi стосунки зберiгаються й пiдтримуються 

найчастiше з близькими родичами: батьками, братами, сестрами, дядьком, 

тiткою та iн. Спiлкування мiж ними вiдбувається здебiльшого пiд час 

загальнонацiональних свят, наприклад на Рiздво, або пiд час знаменних для 

родини подiй: ювiлеїв, кар'єрних успiхiв, одруження тощо [177, c. 780]. 
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Шлюб вважається найбiльшою подiєю в життi родини, оскiльки на 

ньому, за народним переконанням, спочиває благодать Божа. Шлюб i сiм'я є 

волевиявленням Бога, а тому вони одухотворенi й схваленi ним [133, с.59]. Про 

божественне походження сiм'ї та її духовну снову вiдчать слова святого 

апостола Iоанна, сказанi ним про Iсуса: "У свiтi був, i свiт через Нього постав, i 

свiт Його не пiзнав. До своїх прийшов i свої Його не прийняли. А тим, якi 

прийняли Його, що вiрують в iм'я Його, дав силу дiтьми Божими бути…" [103, 

1:10-12, с. 202]. Освячений Богом шлюб сприймається як дар Божий, як 

благословення для всiєї родини. Таким чином, шлюбна церемонiя освячує 

шлях до родинного єднання, участь в якому є богоугодною справою. 

Британцi, як релiгiйна нацiя, переконанi, що шлюб уособлює 

взаємозв'язок мiж Iсусом Христом i Церквою, за яку Вiн вiддав своє життя. 

Його любов була настiльки безмежною, що Вiн не пошкодував свого життя, 

явивши приклад для наслiдування. "Отже, кожен iз вас нехай любить свою 

жiнку, як самого себе; а жiнка нехай боїться свого чоловiка," – зауважує 

апостол Павло у своєму посланнi до ефесян [103, 5: 32–33, с. 864–867]. Цi 

слова покликанi сприяти усвiдомленню духовної природи шлюбу, в якому 

мають панувати взаємнi любов i повага. Створення повноцiнної сiм'ї має 

вiдбуватися за умови, коли "чоловiк залишить своїх батька i матiр i 

прилiпиться до жiнки своєї; i будуть двоє одна плоть". Ця сентенцiя, взята з 

Книги Буття, стверджує високi iдеали самозречення заради спiльного, в якому 

починається нове життя, вiдбувається таїнство злиття двох окремостей в 

одному сущому – в дитинi. Для британського свiтогляду, побудованого на 

християнських цiнностях, цi положення Святого Письма залишаються 

незаперечними й сьогоднi, хоча лiбералiзацiя поглядiв на подружнє життя 

знаходить вiдбиток i в шлюбних стосунках британцiв. За прогнозами, 

опублiкованими у газетi "Дейлi Експрес" пiд назвою "Скажiмо шлюбу до 

побачення", у наступнi 20 рокiв кiлькiсть незареєстрованих сiмей зросте на 

12%. Вiдповiдно, пiдсумовується в статтi, у прийдешньому десятилiттi зросте 

кiлькiсть дiтей, народжених поза шлюбом [212, с. 4]. Дослiдження, проведенi 
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британськими вченими Д. Тейлором та А. МакДональдом з питань ставлення 

до шлюбу, свiдчать, що майже третина дорослого населення Великої Британiї 

не налаштована на створення власної сiм'ї [133, с. 61]. 

Злободенною для країни є й проблема розлучень, унаслiдок яких зростає 

вiдсоток дiтей, що виховуються в неповних сiм'ях. Проте, незважаючи на 

негативнi тенденцiї, що намiтилися в матримонiальнiй сферi в другiй половинi 

ХХ – на початку ХХI столiття, ставлення до шлюбу, змiцнення сiмейних 

стосункiв, виконання батькiвських обов'язкiв i зобов'язань перед власною 

родиною залишаються важливими у Великiй Британiї. Традицiї 

вiдповiдальностi за органiзацiю родинного життя, її моральне самочуття 

пiдтримуються й плекаються бiльшiстю населення i особливо представниками 

середнього класу. Саме цей прошарок населення країни вiдзначається 

позитивною консервативнiстю, зокрема у ставленнi до сiм'ї та сiмейних 

стосункiв, яка забезпечує стабiльнiсть в суспiльствi, гарантує наслiдування 

прийдешнiми поколiннями напрацьованого життєвого досвiду, усвiдомлення 

значущостi сiм'ї в збереженнi генофонду та здоров'я нацiї. C. Червонецькa, 

аналiзуючи роль сiм'ї в сучасному суспiльствi країн європейського регiону та 

Пiвнiчної Америки, доходить висновку, що сiм'я залишається "основною 

берегинею народних традицiй, плекальницею народної культури, носiєм 

моральних i духовних цiнностей, якi передаються дитинi з дня її народження й 

до повнолiття. Суспiльство, що складається з мiцного сiмейного ядра i має 

вiдповiднi мiжгенеративнi зв'язки, вiдзначається тенденцiєю до освiтнього 

прогресу, економiчного процвiтання та культурного розвитку" [133, с. 60]. 

Найважливiшою функцiєю сiм'ї є народження й виховання дiтей. "Батьки 

мають першочергове право на виховання своїх дiтей", – проголошується у 

статтi 26 Декларацiї ООН з прав людини (Цит за: [133, с. 60]). Право та 

обов'язок батькiв забезпечити гiдний рiвень життя дитини, її фiзичний, 

iнтелектуальний i духовний розвиток зафiксованi в Конвенцiї прав дитини. Цi 

документи увiбрали кращi iдеали щодо охорони й захисту дитинства, 

притаманнi всiм народам свiту. У багатьох європейських країнах прийнятi й 
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дiють законодавчi акти iз захисту дiтей. Подiбний закон було ухвалено i 

парламентом Великої Британiї. Вiн вiдомий пiд назвою "Акт з пiдтримки 

дитини" [143, c. 82]. Британськi фахiвцi в галузi сiмейного виховання 

наголошують, що саме батьки передають дитинi мудрiсть життя, яку самi 

одержали вiд своїх батькiв [143, с. 76]. Таким чином, сiм'я є тим осередком 

виховання, який нiчим не можна замiнити, де виховуються й передаються в 

спадщину кращi риси людської особистостi, плекаються її розум, почуття, дух. 

Вiдповiдно до британської традицiї сiмейного виховання роль батькiв є 

дуже важливою, неоцiненною, оскiльки вони мають забезпечувати основнi 

потреби дитини та дбати про її всебiчний розвиток [227]. До базових потреб 

належать безпека, здоров'я, повноцiнне харчування, здоровий спосiб життя, 

психологiчний комфорт, а також фiзичний, iнтелектуальний та емоцiйний 

захист i розвиток. Британськi педагоги вважають, що батьки зобов'язанi 

створювати належнi умови для розквiту дитини [143, с. 51]. 

Перед батьками поставлене важливе завдання – виховати чуйну 

особистiсть, яка небайдужа до iснуючих проблем (особистих i соцiальних), 

сприймає їх як особисто значущi й готова брати участь у їхньому розв'язаннi. У 

британському суспiльствi цi якостi визнаються взiрцем людської 

добропорядностi та добродiйностi. Вони становлять важливу складову 

британського виховання, результати якого узагальненi в поняттях 

"джентльмен" i "ледi". Благородство почуттiв прищеплюється з дитинства, 

насамперед в сiм'ї. 

Р. Баркер вважає, що емоцiйна розвиненiсть особистостi є показником її 

витонченостi та високої культури. Гуманiстичнi iдеали, покладенi в основу 

емоцiйного виховання i розвитку зростаючої людини, позитивно вiдбиваються 

на її психiцi [145, c. 119]. 

До iнших батькiвських обов'язкiв британськi педагоги вiдносять 

фiнансове забезпечення, покликане задовольнити основнi потреби дитини 

пiдлiткового вiку, сприяння її гармонiйному розвитку, можливостi одержати 

повноцiнну освiту, змiцнювати здоров'я, вiдпочивати, бути захищеною вiд 
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стресiв тощо [145, с. 67]. Сучасне сiмейне виховання у Великiй Британiї 

базується на довiрi та повазi. Дiтей змалку фiзично загартовують, навчають 

нести моральну вiдповiдальнiсть за свої вчинки, ненавидiти брехню.  

Iдеал британської сiм'ї – рано стати самостiйним, одружитися за 

коханням, мати здорових дiтей, достатньо заробляти, жити в добробутi, 

багато подорожувати i при цьому не втрачати нi хвилини. Незалежнiсть, 

iндивiдуалiзм, простiр для розвитку особистостi складають найсуттєвiшi 

ознаки сiмейного виховання британцiв. Це повнiстю вiдповiдає англiйському 

духу й поглядам суспiльства, яке передовсiм вимагає вiд своїх членiв 

особистої енергiї та iнiцiативи, фiзичної загартованостi та твердого характеру. 

Духовне й моральне формування особистостi вважається основою 

виховання в сучаснiй захiднiй школi Все бiльшого поширення набувають 

тенденцiї, пов'язанi з розвитком самостiйностi, евристичного мислення, 

комунiкативностi, гуманної та культурної сторiн особистостi. 

Л. Брукс iнформує, що врозрiз педагогiчному авторитаризму 

розвиваються тенденцiї гуманного, вiльного виховання, посилюється увага до 

умов життя дiтей. Зростає прагнення забезпечити комфортну психологiчну 

атмосферу, коли наголос робиться не на недолiки й негативнi вчинки, а на 

заохочення успiхiв дiтей, їх пiзнавальної та творчої активностi, схильностей та 

iнтересiв, – таким чином у сiм'ї створюється середовище радостi i творчостi 

[149, c. 129]. 

На Заходi накопичено чималий досвiд гуманного виховання, при якому 

формується вiдповiдна поведiнка – вiд звички поступатися в транспортi мiсцем 

старшим до готовностi вiдгукуватися на чужу бiду. Набула поширення так 

звана поведiнкова методика виховання. Вона передбачає партнерство 

вихованцiв i наставникiв. 

Велику роль у формуваннi образу джентльмена, за якого втiленi iдеали 

традицiйного британського виховання, вiдiграла розробка питань морального 

виховання видатними мислителями, фiлософами, педагогами Великої 

Британiї. 
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Об'єктом i суб'єктом у британськiй сiмейнiй педагогiцi завжди була 

й залишається людина. В образi "джентльмена" британцi створили своєрiдний 

iдеал всебiчно i гармонiйно розвиненої особистостi, надiленої тими 

рисами, якi притаманнi нацiональному характеру: сильною волею, 

внутрiшньою  особистою  гiднiстю, любов'ю до  працi та 

рiдного краю, повагою до старших, умiнням долати життєвi труднощi тощо 

[149, c. 67]. 

I народна, й наукова педагогiка Великої Британiї впродовж 

багатовiкової iсторiї утверджували в сiмейному вихованнi принцип 

урахування вiкових та iндивiдуальних анатомiчних, фiзiологiчних, 

психологiчних особливостей. Принципи сiмейного виховання у Великiй 

Британiї є переконаннями, нормами, правилами, якими керуються батьки з 

метою формування в молодого поколiння витривалостi, здатностi боротися за 

iснування, моральної стiйкостi. Взаємоповага й довiра, гуманне ставлення 

до дитини, що виключають застосування антипедагогiчних методiв впливу, – 

основнi принципи британської системи сiмейного виховання. Родиннi релiгiйнi 

виховнi традицiї британцiв є основою духовностi та моральностi нацiї.  

Основними принципами народної та наукової педагогiки Великої 

Британiї є: 

- природовiдповiдностi, тобто узгодженостi виховного впливу працi 

з iндивiдуальними, вiковими особливостями i статтю дитини; 

- гуманiзма i поваги до особистостi; 

- гармонiйного   розвитку   особистостi,   тобто   поєднання   трудової 

пiдготовки    дiтей     з     їхнiм     розумовим, 

естетичним, моральним, фiзичним розвитком; 

-  зв'язку виховання з життям;  

- виховання в працi;  

- систематичностi i послiдовностi;  

- єдностi вимог; 

- поєднання дорослого керiвництва з розвитком самостiйностi та 
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iнiцiативи;  

- принцип керiвної ролi i значення родинного впливу в процесi 

загального виховання [45, c. 78]. 

Сiмейне виховання протягом пiдлiткового вiку, звичайно, вважається 

особливо проблемним: починається статеве дозрiвання, посилюється вплив 

однолiткiв, iнодi пiдлiтки роблять небезпечнi вчинки. Д. Бакiнгем дослiдив, що 

сьогоднi перехiд молодих людей до незалежностi став менш структурованим, 

бiльш поступовим, i продовжується довше, нiж у минулому; молодшi пiдлiтки 

ознайомлюються з дорослим життям ранiше, анiж попереднi поколiння [150, c. 

35]. Ранiше починається i статеве дозрiвання. Рiзниця мiж дитинством i 

дорослим життям стала менш помiтною. Це означає, що юнiсть розтягнена в 

часi з обох кiнцiв, створюючи штучно тривалий перiод залежностi й 

напiвнезалежностi [150, c. 101]. Попри усталенi стереотипи, пiдлiтковий вiк не 

обов'язково передбачає неминучу напругу й непорозумiння. Цей перiод може 

бути для сiм'ї спокiйним i принести чимало задоволення й приємних хвилин, 

якщо члени сiм'ї знають, як правильно будувати стосунки, вирiшувати 

конфлiкти та розв'язувати iншi проблеми.  

У Великобританiї в унiверситетах проводяться рiзноманiтнi 

дослiдженння ролi сучасної сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку, зокрема 

їх здiйснює центр дослiдження сiм'ї та вiдносин у нiй Единбургського 

унiверситету, центр дослiдження виховання у Шотландiї, центр дослiдження 

потенцiалу Шотландiї та iншi науковi заклади i установи. 

Серед дослiджуваних проблем – причини конфлiктiв мiж пiдлiтками й 

батьками. Отриманi вченим Г. Фоско результати свiдчать про те, що конфлiкт – 

не завжди негативне явище. Вiн може бути корисним для розвитку пiдлiткiв i у 

встановленнi особистих меж. У 15-16-рiчних дiтей конфлiкт iз батьками 

виникає частiше, якщо пiдлiтки думають, що батьки втручаються в їхнiй 

особистий простiр. Хоча конфронтацiя й неприємна, проте вона може 

прояснити ситуацiю [167, c. 257]. Переживання конфлiкту дає пiдлiткам 

можливiсть дiзнатися, як успiшно виходити з конфлiктних ситуацiй [152, c. 37]. 
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Дослiдження британського педагога П. Лайард пiдтверджують, що 

конфлiкти мiж пiдлiтками та батьками i мiж пiдлiтками та їхнiми друзями 

структуруються подiбним способом, призводять до певного рiшення i 

результату. Хоча пiдстави для конфлiктiв вiдрiзняються (у конфлiктах з 

батьками – це звичайнi буденнi справи; а з друзями – з'ясування стосункiв), 

конфлiкти пiдлiткiв з батьками, зазвичай, характеризуються бiльшим 

психологiчного тиском з боку батькiв [192, c. 78]. Конфлiкти з друзями 

забезпечують дитинi пiдлiткового вiку  можливiсть усвiдомити способи 

вирiшення конфлiктiв, а розбiжностi з батьками не можуть допомогти їм у 

цьому. Пiдлiтки, якi мають недостатньо або мало друзiв iз соцiальними 

навичками, ризикують не навчитися управляти конфлiктом [151, c. 163] 

Й. Соломон дослiдив, що пiдлiтки можуть бути залученi в суперечки мiж 

їхнiми батьками, якщо батькiвський конфлiкт є безперервним, антагонiстичним 

i невирiшеним. Iнодi це примушує пiдлiткiв звинувачувати себе або почуватися 

вiдповiдальними за вирiшення проблем своїх батькiв. Утягнення  пiдлiткiв у 

батькiвськi суперечки завжди негативно впливає на стосунки як з матiр'ю, так i 

з батьком, призводячи навiть до ще бiльшого конфлiкту i менш близьких 

стосункiв. Утягування пiдлiткiв у батькiвський конфлiкт – це не ознака 

близьких вiдносин батькiв iз дiтьми, а результат погано керованого 

мiжбатькiвського конфлiкту. Розумiння i встановлення вiдповiдних емоцiйних 

меж може допомогти таким батькам забезпечити нормальний розвиток їхнiх 

пiдлiткiв [206, c. 965]. Батьки можуть пом'якшити конфлiкт, управляючи 

своїми власними  емоцiями, реакцiями й поведiнкою i розумiючи емоцiйнi 

межi один одного [159, c. 928]. Матерi, якi використовують певнi методики 

управлiння гнiвом, мають кращi стосунки зi своїми дiтьми-пiдлiтками й бiльше 

розумiють емоцiї своїх дiтей [206, c. 966]. Отож, батьки також можуть бути 

джерелом конфлiкту i впливати на нього. 

Британський дослiдник Р. Адамс виявив, що дзвiнки на телефони довiри 

для батькiв у Шотландiї часто стосуються виховання пiдлiткiв, при чому 
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однаково як хлопцiв, так i дiвчат. Приблизно половину всiх дзвiнкiв становлять 

звернення щодо проблем з поведiнкою дiтей i стосункiв з ними [141, c. 97].  

I. Вандервалк встановив, що якiсть сiмейних вiдносин – головна умова 

благополуччя молодих людей i важливiша, нiж змiни у сiм'ї, сiмейна структура 

або кiлькiсть часу, проведеного разом [211, с. 291]. 

Батьки у Великобританiї стурбованi тим, що у них часто виникають 

суперечки з дiтьми-пiдлiтками. Однiєю з причин цього є те, що вони ставляться 

до незалежностi дiтей як до проблеми, не усвiдомлюючи, що це закономiрний 

етап їхнього розвитку [138, c. 325]. Бiльше того, якщо батьки реагують на 

незалежнiсть своєї дитини посиленям опiки i контролю над нею, то пiдлiток 

збiльшує iнтенсивнiсть i частоту конфлiктiв. Дiти в таких родинах виявляють 

менше симпатiї до матерi й батька [213, c. 820]. В тих же сiм'ях, де батьки 

спокiйно реагують на вияви незалежностi своєї дитини, конфлiкти виникають 

рiдше. Чим бiльше створюється в родинi безпечних умов для набуття 

пiдлiтками нового досвiду, тим краще дiти ставляться до своїх батькiв. Дж. 

Хаггард переконуює, що батьки, якi вмiють будувати стосунки з дiтьми, 

реагують на емоцiйне вiддалення дiтей бiльш адекватно. Натомiсть, тi батьки, 

якi проявляють гiперопiку або не вмiють будувати близьких стосункiв з дiтьми, 

поводяться неграмотно, вiдчуваючи свою непотрiбнiсть, тому що їхнi дiти 

зацiкавленi  у взаємодiї з iншими [210, c. 151]. Батьки повиннi вмiти 

розмежовувати власнi почуття i почуття своїх дiтей.  

Л. Стайнберг вважає, що вiдчуття занепокоєння у батькiв, коли їхнiй 

пiдлiток стає бiльш незалежним, є нормальним, однак, якщо батьки 

намагаються обмежити незалежнiсть дитини, не розумiючи, що це – складова 

розвитку особистостi, то це може викликати протест у пiдлiтка i породити 

проблеми в його поведiнцi [209, c. 14]. 

Британський вчений В. Фарес вважає, що важливо залучати обох батькiв 

до складного процесу сiмейного виховання, тому що увага матерi бiльше 

зосереджується на побудовi близьких стосункiв, а батько дисциплiнує дiтей i 

впливає на їхню поведiнку. Коли ж один з батькiв менш залучений до 
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виховання (з будь-якої причини), то увага до дiтей з боку iншого з батькiв має 

це компенсувати [199, c. 7 ]. При чому важливо не те, скiльки часу батьки 

проводять iз своїми дiтьми-пiдлiтками, а те, як вони це роблять: членам сiм'ї 

треба якомога бiльше спiлкуватись i будувати близькi стосунки; факт 

присутностi батькiв є недостатнiм, вважає С. Генрi [178, c. 249].  

Дослiдження проблем дiтей пiдлiткового вiку, здiйсненi С. Генрiксоном 

засвiдчують, що матерi беруть на себе бiльшу вiдповiдальнiсть за дiї своїх 

дiтей-пiдлiткiв (зокрема, за домашню роботу, дисциплiну, щоденнi турботи й 

дозвiлля), нiж батько, вони найбiльш вiдповiдальнi за дiтей у сiм'ї. Однак, вони 

не вважають сiмейнi обов'язки тяжким тягарем, хоча зiзнаються, що 

почуваються бiльш задоволеними, коли й батько долучається до виховання 

своїх дiтей-пiдлiткiв. Батьковi найбiльше подобається займатися дисциплiною 

дiтей i органiзацiєю їхнього дозвiлля. Конфлiкт мiж батьками у сiм'ї виникає 

рiдко, коли обоє батькiв задоволенi розподiлом обов'язкiв щодо виховання 

дiтей [177, c. 763]. Незважаючи на традицiйний розподiл ролей, взаємна згода 

мiж батьками про те, як розподiленi їхнi обов'язки у вихованнi, є бiльш 

важливим, нiж те, хто виконує яку роботу i в якiй кiлькостi [189, c. 39]. 

Дослiдження, проведенi П. Бредшо у сiм'ях 16–18-рiчних пiдлiткiв 

виявили, що батько вiдчуває меншу потребу в стороннiй допомозi або 

пiдтримцi пiд час вирiшення сiмейних питань, адже вiн вважає свого партнера 

первинним джерелом iнформацiї про виховання. Матерi ж, навпаки, хочуть 

бiльше пiдтримки й iнодi шукають її з iнших джерел [147, c. 74]. Дзвiнки на 

телефони довiри вiд чоловiкiв у 2007-2010 р.р. становили тiльки 20%. Єдина 

проблема, з якою чоловiки звертаються на телефони довiри, стосується 

збереження контакту зi своїми дiтьми пiсля розлучення, тобто найчастiше вони 

телефонують у кризових ситуацiях [203, c. 201]. 

Як вважають британськi батьки, гарне й успiшне сiмейне виховання 

пов'язане зi спiлкуванням й активним слуханням. Навички активного 

слухання є важливими, але складними. Засвоїти їх допомагають розробленi 

британськими педагогами поради батькам: 
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1. Слухати й чути.  

2. Не засуджувати й не оцiнювати. Дорослий не просто сприймає слова 

дитини, вiн розумiє її почуття i приймає без критики та оцiнок.  

3. Не вiдволiкатися i не переривати. Вся увага дорослого має бути 

зосереджена на особистостi дитини, її розповiдi, думках, переживаннях. 

Дорослий не повинен вiдволiкатися на внутрiшнi чи зовнiшнi стимули.  

4. Не забiгати наперед в осмисленнi розмови. Дорослому не обов'язково 

вiдповiдати вiдразу, краще дати собi час подумати, щоб уникнути поверховостi 

вiдповiдi.  

5. Перiодично повторювати дитинi суть її повiдомлень, щоб вона могла 

вiдчути, що її зрозумiли, а дорослий змiг перевiрити адекватнiсть свого 

розумiння [230].  

Р. Баркер вважає, що дорослий має зрозумiти, що вiдчуває в даний 

момент дитина, i назвати це її почуття чи переживання, тобто допомогти їй 

усвiдомити її емоцiї та почуття, пiдтекст її слiв, те пiдсвiдоме послання, яке на 

свiдомому рiвнi часто не розпiзнається нею. А коли вiдбувається усвiдомлення 

емоцiй, почуттiв та їх причин, людина починає керувати собою, маючи змогу 

подивитися на ситуацiю, що викликала певний емоцiйний стан, вiдсторонено 

[145, c. 148]. 

Активно слухаючи дитину, ми допомагаємо їй краще усвiдомити свою 

проблему, називаючи її, прояснити свої почуття, структурувати складнi 

емоцiйнi стани, допомогти зрозумiти суть проблеми i тим самим вирiшити її. 

Якщо потрiбно вислухати дитину, обов'язково треба повернутися до неї 

обличчям. Важливо, щоб очi дитини й дорослого знаходилися на одному рiвнi. 

Можна наблизити дитину до себе, пiдiйти до неї або присунути свiй стiлець 

ближче. Вся увага дорослого повинна бути зосереджена на дитинi. 

Якщо дiалог ведеться iз засмученою або ображеною дитиною, не слiд 

ставити їй запитання, тому що фраза, оформлена як запитання, не вiдображає 

спiвчуття й сприймається дитиною як звичайна цiкавiсть. 
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Пiсля кожної реплiки краще помовчати, не потрiбно вiдразу ж дiлитися 

своїми мiркуваннями та зауваженнями. Пауза допомагає дитинi розiбратися у 

своєму переживаннi й одночасно вiдчути, що дорослий поруч. Помовчати 

добре й пiсля вiдповiдi дитини, вона може щось додати. Дiзнатися про те, що 

дитина ще не готова почути наступну реплiку, можна за її зовнiшнiм виглядом. 

Якщо очi дитини дивляться не на дорослого, а в бiк або вдалину, то потрiбно 

продовжувати мовчати: в її душi вiдбувається в цей момент важлива внутрiшня 

робота [233]. 

 У реплiцi-вiдповiдi дорослому корисно переказати думку дитини так, як 

вiн її зрозумiв, а потiм назвати її почуття. Якщо ж з'ясується, що у вiдповiдi 

дорослий помилився щодо розумiння сказаного дитиною або почуття дитини, 

то в наступнiй фразi вона його виправить. Треба бути уважним до таких 

виправлень i показати дитинi, що приймаєте їх, вважає Дж. Коутсуорс [154, c. 

203]. 

 У порадах для батькiв наголошується на тому, що активне слухання 

передбачає безоцiночне ставлення до почутого, тобто те, що розповiдає 

дитина не є поганим чи хорошим. У бесiдi за методом активного слухання 

важливi тiльки почуття й переживання дитини, якi дорослий допомагає їй 

усвiдомити, спрямувати у потрiбне русло, тому оцiнювати, робити бурхливi 

емоцiйнi зауваження, невдоволений вираз обличчя не слiд [236]. 

 Теплi стосунки, поєднанi з послiдовнiстю у дотриманнi дисциплiни за 

чiткими правилами розглядаються британськими педагогами як запорука 

успiшного виховання дiтей пiдлiткового вiку [234]. Важливою умовою 

успiшного виховання британськi вченi вважають також повагу до дiтей. 

Пiдлiтки, яких залучають у прийняття сiмейних рiшень, стають 

вiдповiдальнiшими, у них менше виникає проблем  з поведiнкою [154, c. 204].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Проведенi британським вченим Л. Брукс дослiдження показали, що 15-

рiчнi хлопцi цiнують близькi стосунки й навички спiлкування, достатньо 

володiють ними, але спiлкуються для досягнення певної мети i менш активно, 

нiж дiвчата. [149, c. 150]. 
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Дж. Коутсуорс, вивчаючи проблеми сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку, виявив кiлька закономiрностей. Якщо пiдлiтки доброзичливi, 

то стосунки в сiм'ї гарнi i теплi. Ця залежнiсть стає сильнiшою, коли пiдлiток 

стає старшим, тому що сiм'ям частiше доводиться шукати рiшення, яке 

влаштовує i батькiв, i дiтей. Якiсть стосункiв пiдлiткiв зi своїми батьками 

пов'язана з їхнiми рисами характеру [154, с. 205]..  

Якщо пiдлiток може успiшно регулювати свою поведiнку, то батьки 

менше обмежують або контролюють його, тому що такi пiдлiтки мають 

потрiбнi якостi для бiльшої незалежностi. Особистостi i батькiв, i пiдлiткiв 

вiдiграють однакову роль у теплотi їхнiх стосункiв, однак, рiвень батькiвського 

контролю бiльше пов'язаний з iндивiдуальнiстю пiдлiтка [213, c. 820].  

Батькiвський контроль, як стверджує Дж. Коулмен, може давати рiзнi 

результати в рiзних родинах: те, що є потрiбним рiвнем батькiвського 

контролю, може вiдрiзнятися залежно вiд кiлькостi емоцiйної i iншої 

пiдтримки, яку пiдлiток одержує вiд своїх батькiв. У родинах, якi пiдтримують 

своїх дiтей-пiдлiткiв, застосування високого рiвня батькiвського контролю 

пов'язане з тим, що у пiдлiткiв можуть виникнути проблеми з поведiнкою. 

Однак, контроль може мати позитивний ефект на пiдлiткiв, якi мають менше 

пiдтримки у сiм'ї [155, c. 8]. Якiсне спiлкування в родинах позитивно впливає 

на розвиток соцiальних навичок i позитивних якостей у пiдлiткiв [233]. 

Аналiз соцiальних дослiджень у Великобританiї дає пiдстави 

стверджувати, що змiни в оцiнцi батьками якостей своїх дiтей вiдбулися певнi 

змiни: акцент перемiстився, сучаснi батьки хочуть бачити, що їхнi дiти 

розвивають незалежнiсть i автономiю, а не виявляють покору [155, c. 45]. 

Важливо, як батьки реагують на зростання незалежностi у свої дитини 

пiдлiткового вiку. Вони можуть вiдчувати занепокоєння, коли пiдлiток стає 

бiльш незалежним. Натомiсть К. Еванс радить дорослим не нав'язувати дiтям 

своїх думок i не забороняти їм набувати новий досвiд, адже це складова 

їхнього розвитку. Дорослi мають створити безпечнi умови для дiяльностi 

пiдлiтка й знайти час для сiлкування з ним i спiльної дiяльностi. Деякi батьки 
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мають особливо високий рiвень занепокоєння через збiльшення незалежностi 

своєї дитини-пiдлiтка, що не зменшується, коли пiдлiток залишає сiм'ю. 

Батьки, якi вважають себе незалежними вiд своїх дiтей, створюють бiльш 

безпечну i комфортну атмосферу для них. Натомiсть вихователi, якi не вмiють 

встановлювати емоцiйнi границi, хвилюються через вiддалення дiтей. К. Еванс 

вважає, що це занепокоєння пояснюється небажанням батькiв послабити 

контроль над своїми дiтьми i запереченням їх потреби в незалежностi [163, 

c.12].   

Задоволення батькiв вiд виховання тiсно пов'язане з тим, як вони 

ставляться до розвитку своєї дитини. Перiод юностi змушує батькiв 

переоцiнювати здiбностi своїх дiтей-пiдлiткiв у процесi того, як вони 

дорослiшають i беруть на себе бiльше вiдповiдальностi. Дослiдження, здiйсненi 

Дж. Хук, виявило, що батьки задоволенi, коли вони або вiдчувають, що їхня 

пiдтримка потрiбна дiтям, приймають й люблять своїх дiтей або коли пiдлiток 

володiє якостями, якi є результатом  успiшного виховання в сiм'ї, коли пiдлiток 

стає соцiально компетентною особистiстю або дитина є гарним спiвбесiдником 

для батькiв. Батько задоволений, коли достатньо спiлкується зi своїми дiтьми i 

пiдтримує їх [182, с. 416]. Юнiсть є позитивним перiодом, якщо батьки 

розумiють пiдлiткiв. 

Британський учений Е. Ферi, дослiджуючи стан сiмейного виховання, 

виявив, сприйняття свого батька тими хлопчиками, якi не вмiють 

вiдмежовувати своїх почуттiв вiд материнських, змiнюється i починає 

вiдповiдати негативним коментарям матерi про їхнього батька до трьох рокiв 

пiсля розлучення. У хлопчикiв, якi мають бiльшу емоцiйну автономiю, 

стосунки з батьком не пов'язанi з тим, як часто їхня мати каже негативнi речi 

про нього. Отже, автор дослiдження визначив, що емоцiйна автономiя може 

дiяти як захист для хлопчикiв, коли вони зiштовхуються iз сiмейним 

конфлiктом, а дiвчата реагують по-iншому, нiж хлопчики, коли матерi 

висловлюються негативно про їхнiх батькiв. Деякi батьки можуть звертатися 

до своїх дiтей-пiдлiткiв за пiдтримкою в часи сiмейних негараздiв [165, c. 38]. 
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Л. Маккенна виявив, що у родинах, де пiдлiток живе зi своєю матiр'ю i 

вiтчимом, розвиток вiдносин з вiтчимом не впливає на зв'язок пiдлiтка зi своїм  

батьком та навпаки на стосунки, якi розвиваються у пiдлiткiв з бiологiчним 

батьком, не впливають зв'язки з вiтчимом. Пiдлiтки, якi мають близькi 

стосунки зi своїми матерями, легше встановлюють зв'язок з вiтчимом, адже 

нормальнi стосунки з матерями полегшують налагодження позитивних 

взаємин прийомного батька з дитиною [194, с.10; 222].  

 М. Лохрi дослiдив, що батьки дiзнаються про життя своїх дiтей-пiдлiткiв 

такими способами: пiдлiтки дiляться iнформацiєю добровiльно, батьки 

ставлять питання, спостерiгають за дiтьми i слухають розповiдi про них iнших. 

Останнiй iз зазначених способiв є небажаним, особливо для батькiв, у яких 

стосунки з дитиною-пiдлiтком не складаються, тому що вiн призводить до 

конфлiкiв. Матерi зазвичай уважно слухають й спостерiгають, тому що 

пiдлiтки iнтерпретують питання батька, як ознаку зацiкавленостi, але матерi – 

негативно. Якщо батько працює на роботi тривалий час, то вiн дiзнається про 

життя дiтей вiд жiнки. Батьки, якi звертаються до iнших людей, щоб отримати 

iнформацiю про своїх дiтей, мають проблемнi стосунки зi своїми дiтьми-

пiдлiтками. Батькам з питань виховання краще радитися мiж собою, нiж 

довiряти стороннiм людям [193, c. 92]. 

Дж. Коулмен дослiдив, що на сучасному етапi у сiмейному вихованнi 

британських пiдлiткiв батьки бiльше використовують рекомендацiї й 

спостереження, нiж контроль [155, c. 14]. Iдея, що контроль дiтей дає батькам 

iнформацiю про їхнiх пiдлiткiв, була пiддана сумнiву. Виявлено, що 

iнформацiя, яку знають батьки про своїх дiтей – це лише те, що пiдлiтки хочуть 

розказати їм, а не про що батьки мають бажання дiзнатися [155, c. 15]. А. 

Крутер стверджує, що, регулюючи iнформацiю, яку одержують батьки, 

пiдлiтки можуть контролювати, наскiльки їхнi батьки впливають на їхнє життя 

i таким чином забезпечувати собi певну незалежность. Це також означає, що 

батьки мають менше можливостей дати пораду дитинi або вплинути на її 
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поведiнку [156, c. 869]. Отож, однiєю з функцiй виховання має стати 

заохочування пiдлiткiв вiльно дiлитись iнформацiєю про своє життя i дiї.  

В. Фарес вважає, що недостатня вiдкритiсть пiдлiткiв щодо свого життя 

вказує на спад iнтенсивностi комунiкацiї з батьками й веде до збiльшення 

виявiв негативної поведiнки. Те, що знають батьки про своїх дiтей, свiдчить 

про якiсть їхнiх стосункiв зi своєю дитиною [199, c.2]. Це стосується як 

хлопчикiв, так i дiвчаток. Доведено, що пiдлiтки дiляться iнформацiєю частiше 

й бiльш докладно зi своїми матерями [199, с. 5], а хлопчики добровiльно не 

розповiдають своєму батьковi про особистi проблеми [199, c. 6]. Рiвень 

вiдкритостi визначається мiрою поваги батькiв до особистого простору своїх 

дiтей, створення умов i надання можливостей, щоб дитина стала незалежною, 

поглядами пiдлiткiв на те, яка iнформацiя є особистою, а якою можна 

подiлитися з батьками.  

Внаслiдок проведених С. Гендерсоном дослiджень у Великобританiї 

виявлено низку проблем у сферi сiмейного виховання пiдлiткiв. Так, батьки 

вважають, що пiдлiтки повиннi розповiдати їм бiльше про своє життя, а 

пiдлiтки з ними не погоджуються. Це непорозумiння зникає, коли пiдлiток стає 

старшим. Навiть за гарних стосункiв з батьками, дiти розповiдають їм не всю 

iнформацiю про себе, особистi проблеми i про своїх друзiв, хоча батьки не 

пiдозрюють цього [176, c. 20]. Нечуйнi до потреб дитини батьки, як правило, 

мають тенденцiю перебiльшувати те, наскiльки дiти приховують вiд них 

iнформацiю [176, с. 25]. I батьки, i дiти переконанi, що пiдлiтки повиннi 

розповiдати своїм батькам усе про те, що стосується їхньої  безпеки та 

здоров'я, вони вважають, що батьки не повиннi втручатись у особистi 

проблеми дiтей, такi, як вибiр одягу й дозвiлля, i що їм не обов'язково 

розказувати своїм батькам про такi проблеми, хоча батьки наполягають на 

цьому. Отже, те що знають батьки про своїх дiтей пiдлiткового вiку, в 

остаточному пiдсумку залежить вiд того, що пiдлiтки хочуть розказати їм. 

Дiти пiдлiткового вiку переконанi, що окремi їхнi проблеми повиннi 

розв'язувати батьки, а деякi, наприклад, друзi, якi не подобаються батькам, або 
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порядок у власних кiмнатах, є їхньою особистою справою. Саме цi незначнi 

непорозумiння – головнi джерела конфлiктiв у стосунках  батькiв з пiдлiтками 

[176, с. 50; 223].   

Навiть коли батьки й пiдлiтки хочуть близьких, вiдкритих 

демократичних стосункiв, можуть виникнути труднощi [225]. Британський 

автор С. Хок вважає, що пiдлiтки здатнi приховувати iнформацiю вiд батькiв й 

навмисно уникати спiлкування з ними. Дорослi опиняються перед дилемою, як 

можна послабити контроль над дiтьми, але уникнути при цьому бездiяльностi 

[180, c. 284]. 

Iнодi батьки отримують iнформацiю про своїх дiтей таємно вiд них, 

контролюючи i захищаючи їх [180, с. 285]. Телефон довiри для батькiв 

регулярно одержує дзвiнки вiд батькiв iз запитанням, що робити з цiєю 

iнформацiєю. 

С. Стейс виявив, що британськi батьки нерiдко використовують мобiльнi 

телефони, щоб стежити за пiдлiтками i тим самим зменшити хвилювання з 

приводу небезпеки, яка може трапитися. Мобiльний телефон допомагає 

батькам контролювати дiтей, дає можливiсть зв'язатися з ними в будь-який час. 

З iншого боку, телефон усе бiльше використовується й дiтьми, як спосiб 

одержання поступок вiд батькiв [208, c. 15]. С. Уiльямз дослiдив, що пiдлiткам 

подобається зв'язуватися з батьками за допомогою мобiльного телефону, тому 

що так легше домовитися про дозвiл кудись пiти i про час, коли треба 

повернутись додому. Батьки й дiти у Великобританiї виробили низку правил 

користування мобiльними телефонами. Наприклад, вiн повинен бути постiйно 

увiмкненим; доцiльнiше й правильнiше в певних ситуацiях надсилати SMS-

повiдомлення замiсть виклику [214, c. 314]. Отже, за допомогою мобiльних 

телефонiв батьки здiйснюють контроль за пiдлiтками, а тi, в свою чергу, 

використовують його як засiб для встановлення домовленостей з батьками. 

Л. Холлман дослiдив, що створення сприятливої атмосфери для того, 

щоб пiдлiток сам захотiв подiлитись iнформацiєю про себе, є бiльш 

ефективним засобом, нiж спроба керувати його дiями. Так можна допомогти 
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пiдлiткам уникнути проблем, тому що батьки можуть запропонувати свої 

поради дiтям [181, c. 34]. Батьки iнколи зловживають особистим часом 

пiдлiткiв i втручаються в їхнi справи за допомогою мобiльних телефонiв, але 

пiдлiтки вважають, що це компенсується додатковою свободою, тому що у них 

є змога домовлятись з батьками про певнi моменти [226].  

Науковець В. Фарес вiдзначає, що iнодi важко залучити до дослiдження 

батька або через практичнi причини (батьки зайнятi на роботi або вдома), або 

культурнi причини (батьковi незручно брати участь у дослiдженнi i надавати 

iнформацiю про його особисте сiмейне життя), тому у Великобританiї є 

недостатньо наукових праць, що стосуються впливу батька на сiмейне 

виховання дiтей пiдлiткового вiку [199, c. 9].  

Е. Скабiнi дослiдив, що спiлкування мiж батьками й пiдлiтками – це не 

тiльки розмова на певну тему, але й непрямi уснi взаємодiї (наприклад жарт), 

або невербальна комунiкацiя (наприклад смiх, тиша), спiльна дiяльность та 

обмiн iнформацiєю за допомогою цифрових комунiкацiй, якi  вивченi 

недостатньо. 

Бiльшiсть дослiджень заснованi на кiлькiсних даних, зiбраних через 

анкетнi опитування. Це означає, що батьки й/або молодi люди коментують 

проблеми, що стосуються спiлкування, стосункiв, поведiнки та їхнього 

сприйняття ситуацiй за допомогою шкали вiд "дуже погано" до "чудово". Цей 

метод не може охопити всю складнiсть проблем, пiднятих у дослiдженнi [201, 

c. 56]. 

Важливу iнформацiю про проблеми сiмейного виховання пiдлiткiв у 

сучаснiй Великiй Британiї можна отримати з телефона довiри. Той факт, що 

батьки досить часто звертаються на телефон довiри за порадою щодо 

конструктивного розв'язання складних ситуацiй, пов'язаних з поведiнкою 

пiдлiткiв та непорозумiнням з ними, свiдчить про високу психологiчну напругу 

в сiм'ях та неспроможнiсть батькiв самостiйно приймати зваженi рiшення. 

Cпецiалiсти пояснюють цi труднощi низькою самооцiнкою батька й матерi у 

ролi вихователiв своїх дiтей, зменшенням контактiв з iншими батьками в школi 



 91 

та на гуртках, неготовнiстю вiдкрито дiлитися сiмейними проблемами [221, c. 

64]. Ускладнила виховну функцiю вимога британського суспiльства бiльше 

контролювати своїх дiтей у зв'язку iз зростанням кiлькостi аварiй на дорогах та 

iнших нещасних випадкiв [226]. Здебiльшого батьки ставлять до себе завищенi 

вимоги, не беручи до уваги типовi особливостi пiдлiткового вiку своїх 

вихованцiв. Як зазначає Дж. Коулман, "Батьки пiдлiткiв мають бiльше впливу 

на молодих людей, нiж будь-яка iнша група дорослих, але з-помiж iнших вони 

найменше впевненi в правильностi своїх дiй" [155, c. 49].  

Для вирiшення зазначених проблем з сiм'ями у Сполученому Королiвствi 

проводиться активна робота, спрямована на поглиблення взаєморозумiння мiж 

батьками та дiтьми, формування терпимостi до iнших точок зору, збiльшення 

разом проведеного часу, оскiльки поведiнка i приклад батькiв – бiльш 

ефективний фактор впливу на моделювання поведiнки, свiтоглядних позицiй та 

цiннiсних орiєнтацiй молодi, нiж примус та повчання [229]. Разом з тим деякi 

автори, наприклад П. Бродхед, продовжують надавати перевагу у сiмейному 

вихованнi керiвництву й автоританому впливу, а не побудовi партнерських 

стосункiв [148, c. 19]. 

Низка питань, що стосуються сiмейного виховання пiдлiткiв у Великiй 

Британiї у британськiй науковiй лiтературi залишається на сьогоднi 

недостатньо дослiдженою. Так, невирiшеними залишаються такi проблеми 

пiдлiткового вiку, як раннi статевi стосунки, пiдлiткова вагiтнiсть, вживання 

наркотикiв, алкоголю, асоцiальна поведiнка, є недостатньо дослiджень, порад i 

рекомендацiй, призначених допомогти батькам i пiдлiткам у вирiшеннi 

щоденних проблем, бiльшiсть з яких стосуються саме повсякденних 

непорозумiнь, вважає М. Банберi [144, c. 40]. Таким чином, Велика Британiя 

має потребу у зростаннi кiлькостi дитячих органiзацiй i програм виховання 

пiдлiткiв. Водночас серед британських науковцiв є такi, наприклад М. Лочрi, 

якi вважають, що думка про  пiдлiтковий вiк як проблемний перебiльшена [193, 

с. 41]. 



 92 

Б. Гаррi вважає, що важливим аспектом сiмейного виховання 

пiдлiткiв у Великiй Британiї є зв'язок сiм'ї та школи, адже процес 

виховання особистостi може бути реалiзований лише в системi спiльної дiї всiх 

суб'єктiв виховного процесу, застосовуючи такi форми i методи педагогiчної 

допомоги сiм'ї, як дiї школи, громадськостi, кiнофiльми з проблем виховання. 

Школа не має такого впливу на виховання дiтей пiдлiткового вiку, як сiм'я 

[173, c. 250].  

Дослiдження британських науковцiв, наприклад С Беверiдж, Б. Гаррi 

та iн., свiдчать про те, що батьки можуть зробити суттєвий внесок у 

покращення навчальної i виховної роботи закладiв освiти [146, 173]. 

Спiвпраця батькiв i учителiв дає позитивний результат: посилюється 

виховний вплив на дитину, батьки вiдчувають свою значущiсть. Тому 

удосконалення доцiльних форм спiвробiтництва школи й сiм'ї, перебудова 

органiзацiйних форм роботи з батьками, внесення вiдповiдних змiн у змiст i 

методику педагогiчного керiвництва виховним процесом є сьогоднi 

прiоритетними напрямами розвитку британської освiти й сiмейної 

педагогiки.  

Питання спiвпрацi батькiв i вчителiв стало об'єктом пильної уваги уряду 

й громадськостi Великої Британiї у другiй половинi XX столiття. В 60-х роках 

Центральною Радою з питань освiти пiд керiвництвом ледi Плоуден 

проводилося дослiдження, яке показало значення сiм'ї у розвитку 

iнтелектуальних та емоцiйних здiбностей школярiв початкових класiв. Разом 

з тим наводилися данi, що свiдчили про залежнiсть успiшностi вiд соцiального 

становища сiм'ї. Вони заперечували проголошену рiвнiсть можливостей усiх 

дiтей отримати належну освiту в державних навчальних закладах. На практицi, 

вказувалося у звiтi Центральної Ради (CAGE, 1967), освiта не є однаково 

доступною. У сiм'ях, де багато уваги придiляють всебiчному розвитку 

малюка, ще в дошкiльному вiцi формуються умiння, якi допомагають успiшно 

навчатися в школi. Вiдсутнiсть такої пiдготовки може стати причиною 

розпачу i невдач дитини з перших днiв навчання [173, с. 49]. Рада 
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запропонувала уряду розробити заходи, спрямованi на сприяння сiм'ям у 

пiдготовцi дiтей до навчання в школi й залучення батькiв до спiвпрацi з 

учителями. Покладалися великi надiї на те, що такi контакти сприятимуть 

пiднесенню якостi навчання, однак це не принесло бажаних результатiв. 

Учителi розраховували на реальну допомогу батькiв у вирiшеннi завдань 

шкiльного навчання й виховання, не пропонуючи  їм нiякої пiдтримки. 

У 70-х роках у Сполученому Королiвствi проблема впливу 

соцiального становища сiм'ї на навчання дитини в школi все ще 

залишалась актуальною. Широко дискутувалася тема неблагополучних 

родин, несприятливого морально-психологiчного клiмату в них. Пiд 

керiвництвом Альберта Хелсi створювалися освiтнi програми, спрямованi на 

те, щоб компенсувати все втрачене на стадiї дошкiльного виховання в 

родинi [146, с. 34]. Така компенсацiйна освiта вiдводила сiм'ї мiсце об'єкта 

впливу, авторитарний стиль роботи школи призводив до втрати традицiйної 

поваги до батькiв. 

У 80-90-х роках прiоритет сiм'ї у виховному процесi почав 

вiдновлюватися. Батьки були незадоволенi якiстю викладання в державних 

освiтнiх закладах, браком iнформацiї про їх роботу, тому вони висловлювали 

свої побажання i вимоги щодо покращення навчально-виховного процесу. На 

думку А. Едвардса i П. Найта, в освiтi поступово утверджувалися ринковi 

стосунки на зразок "постачальник – споживач", якi подiлили вчителiв на 

"постачальникiв" навчальної програми, батькiв – на "споживачiв", а дiтей – на 

"клiєнтiв" [173, с.50]. Реформи, проведенi Департаментом освiти i науки 

Великої Британiї у 80-90-х роках, свiдчили про намiри уряду розвивати 

взаємини шкiл з батьками (Закон про реформу освiти 1988 року, Закон про 

подальшу та вищу освiту 1992 року та закони 1993 i 1994 рокiв). Прийнятi 

нормативнi документи визначили одним iз прiоритетних напрямiв полiтики 

уряду в галузi освiти полiпшення якостi викладання в середнiх та вищих 

навчальних закладах до рiвня, який вiдповiдав би запитам батькiв i вимогам 

сучасного суспiльства. Закон про реформу освiти 1988 року зобов'язав 
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навчальнi заклади розширити сфери впливу батькiв у системi керiвництва 

школою. Вiдповiднi закони, прийнятi у 1990 роцi в Шотландiї та Iрландiї, 

загострили увагу на створеннi спецiальних шкiльних рад за участю батькiв. У 

1991 роцi Департамент освiти й науки Великої Британiї опублiкував 

документ "Батькiвське право", який розширив батькiвськi повноваження 

щодо шкiльного навчання й виховання [45, c. 69]. 

По-перше, батьки отримали право вибирати для своїх дiтей ту школу, 

яка найбiльше вiдповiдала їх запитам. Уряд зобов'язав керiвництво 

навчальних закладiв рахуватися з бажаннями батькiв. 

По-друге, з метою кращого iнформування батькiв, Департамент освiти й 

науки поставив перед навчальними закладами вимогу регулярно 

публiкувати у виглядi проспектiв, щорiчних звiтiв, порiвняльних таблиць 

данi про навчальнi програми, прiоритетнi напрями та цiнностi кожної 

школи, успiшнiсть учнiв, кошторис тощо. 

По-третє, батьки отримали право, у разi потреби, ознайомлюватись iз 

результатами перевiрки органами управлiння освiтою тiєї школи, де 

навчається їхня дитина. В Англiї й Шотландiї вiдповiдальнiсть за тестування 

шкiл покладалася на Управлiння освiти (Office for Standards in Education - 

OfSTED). В Уельсi цю функцiю взяло на себе Управлiння основної 

iнспекцiї шкiл її Величностi (Office of Her Majesty's Chief Inspection of Schools 

-OHMCI). 

По-четверте, вiд Ради керiвництва школи вимагалося надсилати 

батькам не менше одного разу на рiк письмовий звiт про навчання їх 

дитини [45, с. 70]. 

Вищезгаданi документи стали показником зростаючої турботи держави 

про зв'язки школи з громадськiстю, але деякi педагоги критикували 

проведенi реформи. "Освiтня система, побудована на таких стосунках школи з 

сiм'єю, – пишуть Д. Клег i Ш. Бiлiнгтон, – вiдповiдає законам матерiального 

суспiльства, в якому лише те, що можна вимiряти, має справжню цiннiсть". 

Це, на їх думку, "безплiдний i жорстокий пiдхiд до освiтнього партнерства", 
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який робить зi школи як на "постачальника" освiти, а не суспiльний заклад [45, 

с. 71]. 

Починаючи з кiнця ХХ ст., перспективним напрямом пiдвищення якостi 

шкiльного навчання i виховання стає опора на родинну педагогiку, яка 

еволюцiйним шляхом виробила оригiнальнi методи впливу на особистiсть. 

Закон про дiтей 1989 року, Закони про освiту 1993 i 1994 рокiв звернули увагу 

на вiдсутнiсть ефективного механiзму перенесення досвiду сiм'ї в школу й 

налагодження зв'язку мiж навчанням дитини вдома й в освiтньому закладi. 

Враховуючи той факт, що дитина проводить у школi 15 % усього часу, 

британськi науковцi пiддають сумнiву твердження, що основне навчання i 

виховання здiйснюється там, а не в сiм'ї [145, 146, 149]. Натомiсть освiта, 

вважає Л. Брукс, планується так, нiби школа є "єдиним джерелом усiх знань" 

[149, с. 85]. 

На сучасному етапi у Великiй Британiї в освiтнiх i виховних установах 

помiтно змiнюються змiст i методи роботи з батьками. Це зумовлено тим, 

що британська сiм'я усвiдомлює себе в ролi активного суб'єкта виховання та 

рiвноправного партнера школи. Педагоги володiють знаннями й мають 

досвiд роботи, водночас батьки – здебiльшого  люди з середньою та 

вищою освiтою, висококвалiфiкованi спецiалiсти, тому взаємний вплив 

сприяє зростанню якостi освiти й виховання. 

Можливiсть дiлового, творчого спiвробiтництва сiм'ї й школи на 

засадах рiвноправних суб'єктiв виховання спонукає британських науковцiв до 

пошуку вiдповiдей на такi питання: в чому суть партнерства, на яких 

принципах його будувати та як воно може стати партнерством рiвних. 

Британський громадський центр розвитку освiти i виховання (Community 

Education Development Centre – CEDC), пiдводячи пiдсумки наукових 

дослiджень у цьому напрямку, дiйшов 

висновку, що спiвпрацею передбачає спiльну вiдповiдальнiсть, взаємо- 

пiдзвiтнiсть, пошук єдиних цiлей i спiльну дiяльнiсть [76, с. 74]. 
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Взаємовiдповiдальнiсть є умовою розвитку стосункiв партнерства мiж 

школою i сiм'єю i одночасно їх кiнцевою метою. Батьки беруть участь у процесi 

шкiльного навчання i виховання своїх дiтей i разом з педагогами несуть 

вiдповiдальнiсть за його якiсть. "Це означає пiдтримувати батькiв, щоб вони 

сприяли навчанню дiтей, а не чекати, що сiм'я самостiйно справиться з 

вимогами навчальних закладiв" (Закон про дiтей 1989 року) [45, с. 86]. 

Взаємопiдзвiтнiсть, обмiн думками, повага до професiйних якостей – 

передумови налагодження партнерських стосункiв. Важливу роль у цьому 

вiдiграє культура спiлкування вчителiв з батьками. Педагогiчний такт, умiння 

реально оцiнити виховний потенцiал сiм'ї, гнучкiсть педагогiчних позицiй 

– головнi чинники успiшної спiвпрацi. Важливо, щоб педагог умiв уникати 

негативного спiлкування з батьками й авторитаризму, що гальмує розвиток 

спiвробiтництва. 

Спiльнiсть мети шкiльного й сiмейного виховання складає основу 

спiвпрацi на засадах рiвноправного партнерства. Вивчення iнтересiв i запитiв 

батькiвської громадськостi Британським центром розвитку освiти засвiдчило, 

що бiльшiсть з батькiв хоче бачити своїх дiтей щасливими, добре освiченими, а 

стосунки на всiх рiвнях (мiж дiтьми й учителями, батьками й учителями) – 

позитивними [76, с. 75]. Для досягнення цiєї мети вони погоджуються на 

дiлове, творче спiвробiтництво зi школою, учителями, представниками 

iнших освiтньо-виховних органiзацiй. 

Батьки, вчителi й дiти у Великiй Британiї творчо спiвпрацюють в 

атмосферi взаємодовiри та обмiну думками. Спiльна дiяльнiсть спрямована 

на збiльшення шкiльних фондiв, забезпечення школи книгами чи 

комп'ютерами (наприклад, багато шкiл Великої Британiї купують їх на 

кошти фонду асоцiацiї "Батьки – учителi") i т.п. Завдяки спiвпрацi з батьками 

учителi звiльняються вiд вирiшення багатьох органiзацiйних питань. 

Однак на шляху утвердження партнерства сiм'ї й школи iснують певнi 

труднощi, зумовленi психологiчними особливостями батькiв. Педагоги 

повиннi їх долати, йти на компромiс заради основної мети – якiсного 
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навчання й виховання дiтей. Тому ефективна органiзацiя спiвпрацi сiм'ї й 

школи значною мiрою залежить вiд професiйних якостей педагога, його 

загальної культури, педагогiчного такту й майстерностi. 

Е. Феррi пропонує розрiзняти три групи батькiв вiдповiдно до їх 

переконань щодо основних напрямiв дiяльностi школи i шляхiв її взаємодiї з 

сiм'єю: "батьки-споживачi", "батьки-партнери" й "проблемнi батьки " 

[165, с. 40]. "Батьки-споживачi" i "проблемнi батьки" не можуть бути 

зарахованi до категорiї партнерiв. Вони заважають спiвпрацi, тому що 

вiдвертають увагу педагогiв вiд головного завдання – якiсного навчання дiтей. 

Школа повинна вмiти будувати стосунки з рiзними групами батькiв. 

Бiльшiсть шкiл Великої Британiї визнає важливiсть розвитку партнерства 

мiж школою i сiм'єю в органiзацiї роботи з дiтьми i вживають заходiв у цьому 

напрямi. Британський центр розвитку освiти наводить данi, який свiдчить про 

те, що тi школи, якi спiвпрацюють з батьками, досягли бiльшого успiху в 

навчально-виховному процесi. "I дiти, i дорослi виграють в емоцiйному планi 

вiд такої спiвпрацi", – робить висновок Б. Тiзард (Цит. за [45, с. 136]). Участь 

батькiв у навчаннi та вихованнi дає їм змогу придiляти бiльше уваги своїм 

дiтям пiдлiткового вiку, контролювати якiсть виховного процесу, а в разi 

виникнення непорозумiнь – учасно їх вирiшувати. 

До форм i методiв педагогiчної допомоги сiм'ї належить перегляд 

британських кiнофiльмiв з проблем виховання. Найкращими фiльмами про 

дiтей пiдлiткового вiку представленi наступними: "The Blue Lagoon" (1949), 

"Linda" (1960), "To Sir, with Love" (1967), "Quadrophenia" (1979), "Gregory's 

Girl" (1981), "Buddy's Song" (1991), "Small Faces" (1996), "Get Real" (1998), "The 

Hole" (2001), "Anita and Me" (2002), "Bend It Like Beckham" (2002), "The History 

Boys" (2006), "Stormbreaker" (2006), "Starter for 10" (2006), "This is England" 

(2006),  "Angus, Thongs and Perfect Snogging" (2008), "St Trinian's" (2008), 

"December Boys" (2008), "Tormented" (2009), "St. Trinian's 2: The Legend of 

Fritton's Gold" (2009), "Harry Potter" (2001-2011) та iншi. 
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У Сполученому Королiвствi сiм'ям у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку 

надають допомогу громадськi органiзацiї, якi виражають iнтереси 

представникiв рiзних соцiальних i вiкових груп населення – дiтей-iнвалiдiв, 

багатодiтних сiмей, молодi тощо. В таких органiзацiях працюють експерти з 

соцiальних проблем. Влада заохочує громадськi органiзацiї, що працюють з 

найбiднiшими верствами населення, тому що державнi структури не завжди 

можуть їм допомогти. В країнi дiє програма грантiв, якi надаються 

громадським органiзацiям на певнi послуги (працю з наркозалежними, 

бездомними дiтьми тощо). Наприклад, у графствi Ессекс 10% бюджету 

видiляють на оплату послуг громадських органiзацiй, оскiльки владi вигiднiше 

наймати їх волонтерiв, анiж спецiально готувати своїх. Громадськi органiзацiї 

повсякчас допомагають владi в роботi, критикують її й залучають до бюджету 

значнi кошти, отримуючи мiжнароднi гранди. Наприклад, графство Саффолк, 

де налiчується 700 тис. населення, має бюджет в 1 мiльярд фунтiв стерлiнгiв, 

70 мiльйонiв з яких залучили саме громадськi органiзацiї. На Заходi волонтери 

попередньо проходять пiдготовку, що включає не тiльки навички роботи, а й 

розумiння психологiї людей, з котрими їм доведеться працювати. Пiдготовка 

одного волонтера у Великобританiї коштує 1000 фунтiв стерлiнгiв [148, c. 101]. 

Волонтери працюють безкоштовно, зате вони мають переваги пiд час 

прийому на роботу чи навчання. Роботодавцi розумiють, що волонтер – це 

iнiцiативна людина, розвинена особистiсть, котра отримала певний досвiд 

роботи й досконало вивчила проблему.  Член комiсiї кабiнету мiнiстрiв 

Великобританiї, що вiдповiдає за зв'язки з неурядовими органiзацiями, мiсiс 

Пат Самюель вважає, що роботу з наркозалежними, ув'язненими, 

безпритульними краще виконують представники органiзацiй, що знають 

потреби цих соцiальних груп населення i тому працюють ефективнiше, нiж 

державнi iнституцiї [148, c. 49]. 

Однiєю з форм допомоги сiм'ям у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку у 

Великiй Британiї є органiзацiя позакласної роботи. Вона представлена у 

британських середнiх спецiалiзованих школах мистецтв широким спектром 



 99 

рiзноманiтних видiв дiяльностi, спрямованих передусiм на виховання в учнiв 

естетичної культури. Серед найпопулярнiших та найефективнiших форм 

позакласної роботи, якi використовуються педагогами Великої Британiї для 

виховання естетичної культури старшокласникiв, є такi: конкурси (виставки 

творчих робiт учнiв, танцювальнi, театральнi та музичнi гуртки); творчi 

проекти; фестивалi, якi проводять Рада мистецтв Великої Британiї (Counсil for 

Arts), Рада з хореографiї (Council for Dance Education and Trauring), 

Нацiональний центр з хореографiї (National Recourse Centre for Dance) Великої 

Британiї, асоцiацiя викладачiв драми Великої Британiї "Нацiональна драма" 

(National Drama) тощо. Фiнансування й пiдтримку цих проектiв, у тому числi й 

окремих осiб, забезпечує Фонд нацiональних лотерей Великої Британiї 

(National Lottery); спiльнi мистецькi проекти викладачiв i учнiв; шоу талантiв 

школи i шкiл-партнерiв; мiжшкiльнi та мiжнароднi обмiни, у ходi яких шкiльнi 

театральнi, танцювальнi, музичнi та спiвочi колективи представляють свiй 

репертуар; позашкiльнi гуртки, об'єднання за iнтересами, клуби, пересувнi 

виставки; екскурсiї до музеїв, галерей, творчих майстерень митцiв тощо [149, c. 

310]. 

Аналiз соцiально-педагогiчних дослiджень, проведених британськими 

вченими з питань сiмейного виховання пiдлiткiв, дає пiдстави стверджувати, 

роль сучасної британської сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового вiку є важливою 

i вирiшальною у розвитку всебiчно розвиненої особистостi. Накопичено 

чималий досвiд гуманного сiмейного виховання, при якому формується 

вiдповiдна поведiнка дiтей. Набула поширення так звана поведiнкова методика 

виховання. Вона передбачає партнерство вихованцiв i наставникiв. В оцiнцi 

батьками бажаних рис характеру своїх дiтей  акцент перемiстився: вони хочуть, 

щоб їхнi дiти розвивали незалежнiсть i автономiю, а не покору. 

У Сполученому Королiвствi Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї 

iснують такi форми i методи допомоги сiм'ї у вихованнi дiтей пiдлiткового 

вiку, як виховна робота в школi, пiдтримка  громадських  органiзацiй, 

позаурочна дiяльнiсть, телефони довiри, кiнофiльми з проблем виховання та iн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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2.2. Проблеми виховання дiтей пiдлiткового вiку в неблагополучних 

сiм'ях  

 

Однiєю з актуальних проблем, якi постають перед британським 

суспiльством на сучасному етапi, це виховання дiтей пiдлiткового вiку в 

неблагополучних сiм'ях, адже  воно негативно впливає на їх здоров'я, розвиток, 

навчання i под. Державна вiдомча статистика, матерiали спецiальних дослi-

джень, аналiз звертань дiтей i пiдлiткiв з неблагополучних сiмей в служби 

екстреної психологiчної допомоги свiдчать про високу потребу 

пiдростаючого поколiння в захистi їх законних iнтересiв, наданнi медико-

соцiальної, психологiчної, правової, педагогiчної та iнших видiв допомоги i 

пiдтримки [114, с. 77]. Доцiльним є проаналiзувати i узагальнити сучасний стан 

виховання дiтей пiдлiткового вiку в неблагополучних сiм'ях у Великiй Британiї 

i прослiдкувати шляхи вирiшення цiєї проблеми британським суспiльством. 

 У Великобританiї кiлькiсть дiтей, якi живуть у неблагополучних сiм'ях, 

постiйно зростає. Вiдповiдно до статистичних даних, станом на 2010 рiк 

близько 10% дiтей (це становить майже 1,5 млн.) мають такий статус. 

Британський Уряд i Мiнiстерство здоров'я Великобританiї так потрактовують 

неблагополучнi сiм'ї: "Це сiм'ї, де має мiсце постiйне незадоволення основних 

фiзичних чи психологiчних потреб дитини, що призводить до серйозного 

погiршення здоров'я та розвитку дитини. Батьки або опiкуни не забезпечують її 

нормальним харчуванням, житлом i одягом, не захищають вiд фiзичного 

ушкодження та небезпеки, або не забезпечують доступу до медичного нагляду 

та лiкування. Це також може бути iгноруванням основних емоцiйних потреб 

дитини" [183, c. 10]. 

Секретарiат кабiнету мiнiстрiв (cabinet office) Великобританiї зазначає, 

що в неблагополучних сiм'ях обоє батькiв безробiтнi, сiм'я живе у 

незадовiльних побутових умовах; жоден з батькiв не має професiйної 

квалiфiкацiї, один з них може мати психiчне захворювання чи iнвалiднiсть; у 
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сiм'ї малий прибуток (малозабезпечена, менше 60% вiд середнього прибутку), 

вона не може собi дозволити потрiбної кiлькостi їжi й одягу. Батьки в 

неблагополучних сiм'ях,  руйнуючи своє життя, негативно впливають на  дiтей, 

якi не вмiють успiшно розбудовувати стосунки з оточуючими. Британський 

науковець Я Горваc дiйшов висновку про те, що потрiбно якомога ранiше 

починати роботу з проблемними дiтьми та їхнiми сiм'ями, забезпечити їм 

допомогу професiоналiв i соцiальних працiвникiв [183, c. 86]. 

Дiти з неблагополучних сiмей у Великобританiї страждають, 

почуваються нещасними, часто вони iзольованi в колективах, не мають друзiв, 

носять одяг не за розмiром, брудний, мають неприємний запах, голоднi, їх 

ображають iншi школярi, смiються над ними, iгнорують їх. Усе це призводить 

до заниження самооцiнки i негативних наслiдкiв у пiдлiткiв. 

Однiєю з причин виникнення неблагополучних сiмей є неготовнiсть 

батькiв адекватно реагувати на змiни в суспiльствi.. До кiнця ХХ ст. дiти 

ставали дорослими у вiцi близько 15 рокiв, коли знаходили собi роботу. Однак 

протягом 1980-х рокiв у країнi значно зросло безробiття, насамперед серед 

людей до 25 рокiв. Так, з 1984 р. до 1995 р. з метою виправлення ситуацiї 

Британський Уряд розпочав полiтику, спрямовану на продовження освiти 

молодими людьми  пiсля закiнчення школи. Кiлькiсть працюючих людей вiком 

16-24 роки зменшилася на 25%. Результатом таких змiн також стало 

збiльшення тривалостi пiдлiткового вiку i продовження економiчної залежностi 

пiдлiткiв. Дж. Коулмен стверджує, що це змiнило саму природу пiдлiткового 

вiку, не тiльки розтягуючи його в часi, але й створюючи суттєвi економiчнi, 

соцiальнi i психологiчнi проблеми [155, c. 50]. Л. Брукс зазначає, що  змiни в 

суспiльствi вiдбилися i на батьках i опiкунах, їхнi погляди на виховання 

виявилися застарiлими [149, c. 37]. 

С. Хок дослiдив, що на збiльшення кiлькостi неблагополучних сiмей 

впливає i зростання чисельностi розлучень, прийомних батькiв, що також 

ускладнює виховання пiдлiткiв. У розлучених сiм'ях збiльшується ризик 

порушення поведiнки дiтей. Розпад сiм'ї є важливим фактором, який впливає 
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на психологiчне самопочуття пiдлiткiв, посилює їхню емоцiйну нестабiльнiсть 

[174, с. 45]. Зокрема, Р. Берне дослiдив, що пiдлiтки з дистимiчними рисами 

характеру схильнi впадати в депресивнi стани, вiдчувати на собi провину за 

стосунки батькiв. У дiтей з параноїдними рисами характеру пiдвищується 

агресивнiсть, а у шизоїдних особистостей посилюється схильнiсть до аутизацiї 

– розриву соцiальних стосункiв та переживання психотравмуючих обставин на 

самотi [13, с. 154]. 

За даними проведених у Великобританiї дослiджень, мiжбатькiвський 

конфлiкт погiршує стосунки мiж батьками й дiтьми та ускладнює їх соцiальну 

адаптацiю. Л. Смiт вважає, що проблеми виникають у результатi того, що дiти 

втягуються в конфлiкт мiж батьками або не можуть прийняти їх розлучення 

[204, c. 131].  

Ще одним фактором, що впливає сьогоднi на стан сiм'ї у Великобританiї, 

є значна кiлькiсть працюючих жiнок, якi через роботу не можуть присвятити 

достатньо уваги дiтям, проконтролювати їх пiсля школи, що призводить до 

бездоглядностi дiтей [198, с. 5]. 

За даними Нацiонального статистичного управлiння Великобританiї, в 

країнi з 1960 до 2000 року кiлькiсть позашлюбних дiтей виросла з 5 до 38 

вiдсоткiв. Ще в 1971 роцi 92 вiдсотки дiтей жили в повних сiм'ях, де краще 

забезпечується  фiзичний i психiчний розвиток пiдлiткiв, а тепер 26% сiмей 

Великобританiї – неповнi [166, с. 387]. Дiти з неповних сiмей або з одним з 

прийомних батькiв удвiчi частiше своїх благополучних однолiткiв страждають 

психiчними розладами й мають менше можливостей досягти успiху в життi 

[166, с. 388]. 

Серед причин виникнення неблагополучних сiмей у Великобританiї є та, 

що кожний рiк у Великобританiї одна з десяти жiнок пiддається фiзичному 

насиллю з боку партнера, а кожна четверта хоча б раз протягом свого життя 

опиняється в подiбнiй ситуацiї. В 90% випадкiв насильства в сiм'ї дiти 

перебувають в тiй же кiмнатi або в сусiднiй. Такi ситуацiї негативно впливають 

на пiдлiткiв, травмуючи їх, дають поганий приклад для наслiдування [172, с. 
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89]. У британцiв викликає занепокоєння зростання жорстокостi, агресивностi, 

вiдчудженостi, тривожностi, духовної дезорiєнтованостi у дiтей пiдлiткового 

вiку; потенцiйної конфлiктностi [45, с.53]. 

Взаємостосунки з батьками зазвичай характеризуються пiдвищеною 

конфлiктнiстю, якщо тi продовжують сприймати свою дитину як маленьку, в 

той час як пiдлiток вважає себе вже дотослим намагається позбутися зайвої 

опiки; протестує проти бажання батькiв «"повчити»" його, вимагає ставитись 

ставитися до нього як до рiвної дорослим особистостi, а не як до покiрної 

дитини [164, c. 41].  

Iнколи пiдлiтки демонструють атрибути псевдодорослостi (палiння 

цигарок, тусовки бiля пiд'їзду, поїздки за мiсто i под.), вимагають, щоб учителi 

та батьки ставилися до них, як до рiвних, заперечують контроль з боку батькiв i 

вiдмовляються вiд їхньої допомоги вiдкидаються. Це i є однiєю з основних 

причин виникнення конфлiктiв мiж батьками й дiтьми, вважає С. Хок [174, c. 

511].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пiдлiток нерiдко обирає собi кумира (герой фiльму, сильний дорослий, 

видатний спортсмен та iн.), якому намагається наслiдувати, переймаючи у 

нього зовнiшнiй вигляд, манеру поведiнки. Зовнiшнiсть для пiдлiтка має велике 

значення. Незвична зачiска або колiр волосся, багато сережок (пiрсiнг), рванi 

джинси, яскрава косметика й iншi атрибути дають йому можливiсть вирiзнити 

себе з-помiж iнших, утвердитись у групi дiтей. З iншого боку, з'являється 

потреба у безпецi – не видiлятись серед iнших, iнакше засмiють. Значно 

змiнюються у пiдлiткiв iнтереси, вони часто розкиданi й нечiткi [174, с. 512]. 

Певнi особливостi пiдлiткового вiку,  вище перерахованi сiмейнi проблеми, 

економiчна й соцiальна кризи мають негативний вплив на життя пiдлiткiв. 

 Експертами Iнституту дослiджень соцiальної полiтики Великобританiї 

була пiдготовлена доповiдь, у якiй зазначається, що 44% британських пiдлiткiв 

у 2006 роцi брали участь у бiйках. Для порiвняння: в Нiмеччинi – 28% 

пiдлiткiв, у Францiї – 36%, в Iталiї – 38% [229, с. 35]. 
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Близько 38% пiдлiткiв зiзналися, що уже мали статевi стосунки. Ця 

цифра майже вдвiчi перевищує показник у Францiї. Крiм того, 38% 

британських тiнейджерiв пробували марiхуану – у Швецiї цей показник у 5 

разiв нижчий. 25% молодих британцiв хоча б раз пробували наркотики, а 

кожний третiй з них вживає їх регулярно [229, с. 89]. 

27% пiдлiткiв Великобританiї регулярно бувають у станi алкогольного 

сп'янiння. В Iталiї цей показник становить 5%, у Францiї – 3% [229; c. 68]. 

Британськi пiдлiтки стали випивати у два рази бiльше алкоголю, нiж 10 

рокiв назад.У Великобританiї все частiше дiтям у вiцi 12 рокiв ставлять дiагноз 

"алкоголiзм". Медики вважають, що причиною цьому мiг бути суспiльно-

культурний переворот, завдяки якому продаж алкоголю тепер можливий 24 

години на добу. Лiкарi стурбованi й тим, що алкогольна промисловiсть свiдомо 

ставить за мету привабити молодь через рекламу гарною упаковкою, рекордно 

низькою цiною пiдсолоджених алкогольних коктейлiв i пива. Великобританiя 

перебуває пiд загрозою постiйної алкогольної залежностi молодого поколiння 

[228, с. 75]. 

Тiнейджери зазвичай бiльше часу проводять на вулицi, нiж удома, тому 

вони переймають моделi поведiнки один в одного, а не вiд батькiв. Попри все 

дорослi у Великобританiї бояться виявити рiшучiсть i наполегливiсть у 

вихованнi тих пiдлiткiв, якi вийшли з-пiд контролю [228, с. 78]. 

У Дублiнi було проведене дослiдження eMarketer "Дiти i пiдлiтки 

Великобританiї: гiперконектна молодь", яке виявило, що у дiтей i пiдлiткiв 

Великобританiї цiкавлять ЗМI; вони швидко орiєнтуються в рiзних каналах i 

складних пристроях. Управлiння в справах радiо, телебачення й засобiв зв'язку 

(Ofcom) пiдрахувало, що домашнiй Iнтернет має 65% дiтей вiком вiд 8 до 11 

рокiв та 75% пiдлiткiв 12-15 рокiв [228, с. 49].   

Поколiння "багатофункцiйних" дiтей щодня живе, їсть i спить з 

увiмкненим телевiзором. У чотирьох з п'яти дiтей 5-16 рокiв вiн стоїть у їхнiй 

спальнi. У Великобританiї перегляд телевiзору i спiлкування online 

супроводжує дiяльнiсть пiдлiткiв протягом дня [228, с. 51]. 
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 Як наслiдок, до дванадцятирiчного вiку британська дитина встигає 

переглянути з екранiв 100 000 актiв насилля, 12 000 убивств. Це набагато 

бiльше, нiж бачить солдат на вiйнi. В 1999 роцi лайка, секс i насильство 

згадувалися на телебаченнi 10 разiв на годину, а у 2002 роцi – вже 22 рази. 

Зокрема, на улюбленому телеканалi пiдлiткiв МТБ (MTV) ця кiлькiсть 

становила 75 разiв на годину, тобто частiше, нiж один раз на хвилину [224, с. 

67]. 

Ще однiєю серйозною проблемою Великобританiї є надмiрне захоплення 

пiдлiткiв комп'ютерними iграми, якi здебiльшого мiстять елементи насилля. 

Насильство в комп'ютерних iграх вiдбувається так часто, як цього хоче 

гравець, навiть щосекунди, що може спричинити й насильство в життi [228, с. 

153]. Кiлькiсть самовбивств серед пiдлiткiв настiльки зросла, що стала зараз 

другою за важливiстю причиною смертностi людей вiком вiд 14 до 20 рокiв. 

Крiм того, за останнi декiлька рокiв значно збiльшився рiвень пiдлiткової 

злочинностi, дитячої вагiтностi, наркоманiї i зараження хворобами, якi 

передаються статевим шляхом [228, с. 23]. 

Як показують дослiдження, проведенi громадськими органiзацiями 

Великобританiї, злочиннiсть серед чорношкiрих пiдлiткiв пояснюється 

низьким рiвнем їхнього життя й вiдсутнiстю в них гiдних прикладiв для 

наслiдування. У багатьох мiстах Великобританiї iснують своєрiднi гетто для 

чорношкiрих, де рiвень життя дуже низький. Кумирами пiдлiткiв, як правило, 

стають вiдомi репери, якi доволi часто ведуть кримiнальний спосiб життя й 

iдеалiзують його у своїх пiснях [205, с. 125]. 

За даними громадських органiзацiй у Сполученому Королiвствi, четверо 

з десяти членiв молодiжних угрупувань вступають до них не з власної волi, а 

передовсiм пiд тиском пiдлiткiв. Так, широкого розголосу набула справа 15-

рiчного Джесi Джеймса, вбитого в Манчестерi пiд час велосипедної 

прогулянки. Мати хлопчика розповiла, що її сина вбили за вiдмову вступати до 

мiсцевої пiдлiткової банди. В Лондонi за 2007 рiк було вбито 17 молодих 

людей [224, с. 36].  
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ЮНIСЕФ (Дитячий фонд ООН) у 2008 роцi оприлюднила доповiдь про 

рiвень життя дiтей у 21 країнi, що є членами цiєї органiзацiї [224, c. 47]. 

Стан добробуту дiтей характеризувався за шiстьма показниками: 

матерiальним становищем, здоров'ям i безпекою, освiтнiми можливостями, 

стосунками з рiдними i однолiтками, поведiнкою та суб'єктивною оцiнкою 

рiвня життя. Середнє арифметичне цих показникiв i давало кiнцевий iндекс 

добробуту дiтей i пiдлiткiв. У результатi, в трiйку найбiльш сприятливих для 

молодого поколiння країн увiйшли Нiдерланди, Швецiя та Данiя, а завершують 

список Угорщина, США i Великобританiя. 

Виявилось, що британськi пiдлiтки найбiльше з-помiж iнших вживають 

алкоголь, палять, мають найгiрший стан здоров'я, не люблять школи й загалом 

незадоволенi своїм життям. Один з авторiв доповiдi британський професор 

Джонатан Бредшоу вважає, що такi результати стали наслiдками недостатньої 

уваги до дитячих i пiдлiткових проблем протягом останнiх двох десятилiть 

минулого столiття. "Мiж 1979 i 1999 рр. дiти у Великобританiї самостiйно 

розпоряджалися своїм часом, рiвень дитячої бiдностi швидко рiс, як i кiлькiсть 

тих, хто жив у безробiтних сiм'ях, не ходив до школи i не одержував 

професiйної пiдготовки. З тих пiр ситуацiя погiршилася", – зазначає вчений 

[224, с. 115]. 

Кiлькiсть дiтей у британських сiм'ях зменшується: 60% (2/3) батькiв, що 

мають одну дитину не можуть дозволити собi мати другу дитину; 64% сiмей з 

двома дiтьми вважають, що не впораються з третьою дитиною. Станом на 2009 

рiк в середня кiлькiсть дiтей у Великiй Британiї на сiм'ю становила 1,7 дiтей, 

тобто 20% сiмей мали лише по однiй дитинi. Причиною малої кiлькостi дiтей є 

те, що сiм'ї, починаючи з 1920 року переживають найбiльшу економiчну 

скруту, тодi як середня сума грошей, яка потрiбна для виховання дитини вiд 

народження до 21 року досягає у Великобританiї близько 270 000 фунтiв 

стерлiнгiв [145, c. 46]. 

На якiсть виховання пiдлiткiв впливають такi фактори: 
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— по-перше, бiднiсть, незадовiльнi побутовi умови, антисанiтарiя, 

труднощi з одержанням допомоги вiд мiсцевих служб пiдтримки сiмей 

(соцiальнi причини); 

— по-друге, погана вихованiсть самих батькiв або опiкунiв, якi 

передають свiй негативний досвiд дiтям (сiмейнi обставини); 

— по-третє, проблеми з психiчним здоров'ям, зловживанням 

наркотиками або алкоголем, домашнє насилля (особистi причини) тощо; 

— по-четверте, вiдсутнiсть у дорослих практичних або психологiчних 

знань, необхiдних для забезпечення належного виховання; 

— по-п'яте, заклопотанiсть батькiв роботою, кар'єрним зростанням, у 

результатi чого за пiдлiтками нiхто не наглядає, вони залишаються вдома самi, 

їм не придiляється достатньо уваги [183, c. 76]. 

Щоправда, навiть професiоналам iнодi нелегко зробити висновок про 

надто  поганий догляд за дiтьми, який потребує втручання соцiальної служби. 

Потенцiйними показниками незадовiльного догляду за дитиною пiдлiткового 

вiку вважають: 

— поганий одяг дитини; 

— почуття голоду, постiйне бажання поїсти; 

— частi запiзнення до школи або її не забирають вчасно; 

— погана поведiнка; 

— вiдсутнiсть належного лiкування; 

— незадовiльнi житловi умови; 

— здатнiсть батькiв або опiкунiв турбуватись про дитину викликає 

сумнiви [183, с. 78]. 

Недотримання батьками своїх обов'язкiв провокує негативно впливає на 

дiтей. По-перше, погiршується емоцiйний стан дитини пiдлiткового вiку; у неї 

з'являються такi ознаки, як: 

— неспроможнiсть будувати близькi надiйнi стосунки; 

— низька самооцiнка, тривожнiсть i депресiя, надмiрна поступливiсть, 

гнiв чи ворожiсть; 
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— недовiра до дорослих i под. 

По-друге, виникають певнi соцiальнi проблеми, основними серед яких є 

такi: 

— соцiальна iзоляцiя через невмiння встановлювати й пiдтримувати 

дружнi стосунки, образи або iгнорування однолiтками; 

— соцiальне неприйняття, яке призводить до втягнення пiдлiтка в групу 

дiтей з антисоцiальною поведiнкою або до тих, хто ображають iнших у школi; 

— погана поведiнка, що заважає успiшно навчатися; 

— частi пропуски занять i низька успiшнiсть у школi, що призводить до 

того, що таланти i схильностi дитини не розвиваються i под. [183, c. 56] 

Негативнi наслiдки неналежного виховання особливо яскраво 

простежуються, коли пiдлiток дорослiшає. Це виявляється, зокрема: 

— у зловживаннi алкоголем або наркотиками, кримiнальнiй активностi 

або сексуально експлуататорських стосунках; 

— у нанесеннi собi шкоди або спробi самогубства; 

— у формуваннi стосункiв з агресивними партнерами; 

—  у наслiдуваннi стилю виховання, який породжує тi самi проблеми 

уже у власних дiтей i под. [183, c. 79]. 

Неблагополучнi сiм'ї у Великобританiї негативно впливають не тiльки на 

дiтей пiдлiткового вiку, але й загалом на суспiльство в економiчному, 

соцiальному й медичному планi. Тому владнi структури країни прагнуть 

зменшити кiлькiсть таких сiмей, шукають шляхи, як допомогти батькам 

належним чином доглядати за своїми дiтьми. Наслiдки виховання у 

неблагополучних сiм'ях можуть бути рiзними. Частина дiтей пiдлiткового 

почувається нещасними, сповiльнюється їх розвиток, деякi з них можуть навiть 

померти, наприклад, у результатi нещасного випадку.  

Проте є i такi пiдлiтки, якi не пiддаються сильному впливу 

неблагополучної родини й можуть подолати труднощi завдяки пiдтримцi 

родичiв, сусiдiв, друзiв, вчителiв, волонтерiв, соцiальних працiвникiв або iн., 

вважає Л. Голлман [181, c. 34]. 
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 Одним iз найсерйознiших наслiдкiв перебування дитини у 

неблагополучнiй сiм'ї є порушення ними закону. Сьогоднi в Захiднiй Європi 

iснують рiзнi концепцiї девiантної й делiквентної поведiнки неповнолiтнiх, 

якi можна класифiкувати за такими трьома напрямами: бiосоцiальний, 

соцiологiчний та критичний. Кожен з цих напрямiв пропонує певнi способи 

проведення профiлактичних заходiв щодо запобiгання девiантнiй поведiнцi 

пiдлiткiв. У цiлому видiляються такi три способи: правовий, медико-

бiологiчний i соцiальний. Концепцiя правової превенцiї передбачає 

вдосконалення кримiнально-правових заходiв у межах чинного законодавства. 

Концепцiя медико-бiологiчної превенцiї пропонує клiнiчнi програми впливу на 

особистiсть, схильну до протиправної поведiнки. Суть концепцiї соцiальної 

превенцiї полягає в розвитковi й розширеннi рiзноманiтних служб обстеження, 

якi б сприяли забезпеченню ранньої профiлактики девiантної i делiквентної 

поведiнки неповнолiтнiх. Пропонується поєднання заходiв обстеження, 

спостереження, виховання й покарання. Зразком країни, в якiй дiють такого 

роду служби є Великобританiя. Розглянемо, якi методи профiлактичної роботи 

з неповнолiтнiми та молоддю тут використовуються [219, с.5]. 

На сьогоднi у цiй державi профiлактичнiй роботi з неповнолiтнiми 

придiляється значна увага, оскiльки проблема протиправної поведiнки молодi є 

актуальною. Уряд Великобританiї видiляє значнi кошти на проведення 

вiдповiдних наукових дослiджень та здiйснення необхiдної науково-практичної 

дiяльностi. Робота з неповнолiтнiми, схильними до протиправної поведiнки, а 

також з неблагополучними сiм'ями забезпечується насамперед соцiальними 

службами, якi тiсно спiвпрацюють з правоохоронними органами. Зусилля 

працiвникiв спрямовуються передусiм на виявлення неблагополучних сiмей та 

органiзацiю вiдповiдних профiлактично-корекцiйних заходiв. 

У разi виявлення сiм'ї, в якiй не створенi належнi умови для нормального 

розвитку дитини, де її ображають, карають чи не звертають на неї уваги, що 

негативно вiдбивається на поведiнцi дитини, – її тимчасово вилучають з 

родини. Найбiльш поширеними заходами у цих випадках є «"fostering»" 
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(опiкунство) або «"mainstay»" (головна пiдтримка), якi означають догляд за 

чужою дитиною як особливий вид опiкунства [219, c. 3]. 

Заслуговує на увагу практика влаштування у Великiй Британiї дiтей-

сирiт у фостернi родини. Застосовуються два способи органiзацiї такої 

практики: фостерне виховання дiтей та приватна фостерна опiка. Перший 

спосiб покладає усi функцiї з органiзацiї устрою дiтей-сирiт на мiсцевi органи 

влади, агентiв соцiальних служб. Структури мiсцевої влади забезпечують 

умови для проживання та засоби для iснування дитини, що знаходиться пiд 

опiкою, через переселення її в бiологiчну родину, родину родичiв. У Великiй 

Британiї понад 76 % дiтей, якi потребують опiки, перебувають у таких 

фостерних сiм'ях. Якщо влаштувати дитину в родину неможливо, 

розглядається питання про її проживання в рiзного типу стацiонарних 

закладах: дитячих будинках, притулках, iнтернатах [219, c.4]. 

Задля забезпечення достатньої кiлькостi фостерних вихователiв на рiвнi 

держави створена мережа фостерних агентств, якi реалiзують двi головнi 

функцiї: пошук i пiдготовку потенцiйних вихователiв; надання комплексу 

безкоштовних послуг дiтям-сиротам та вихователям.  

Суть iншого способу органiзацiї фостерiнга полягає в приватнiй 

домовленостi мiж батьками та фостерними вихователями про опiку дитини, 

здiйснювану в будинку опiкуна, без залучення органiв мiсцевої влади. При 

цьому опiкунами не можуть виступати батьки та родичi. У фостернiй родинi не 

може перебувати бiльше трьох дiтей. Винятком з цього правила можуть бути 

випадки, коли опiки потребують рiднi брати й сестри, кiлькiсть яких 

перевищує троє. 

Уся процедура фостерної моделi виховання дiтей-сирiт чiтко 

регламентована у нормативному документi, що має назву "Нацiональнi 

стандарти фостерного виховання у Великiй Британiї". 

 Опiкунство (fostering) передбачає перебування дитини в чужiй сiм'ї 

протягом тривалого перiоду, зазвичай до повнолiття. Контакти дитини з 
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рiдними батьками зберiгаються i, як тiльки умови для виховання дитини в її 

родинi стають бiльш сприятливими, вона повертається до неї [219, c. 3].  

Головна пiдтримка (mainstay)  передбачає догляд за дiтьми вiком вiд 11 

до 17 рокiв протягом коротшого перiоду, найчастiше на кiлька мiсяцiв у зв'язку 

з тимчасовими труднощами в сiм'ї дитини. Якщо родиннi проблеми 

вирiшуються, вона повертається в рiдну сiм'ю, якщо нi – то оформляється 

опiкунство (fostering). 

Крiм того, iснує ще iнший вид догляду за дiтьми з неблагополучних 

сiмей. Вiн називається «"emergency care»" – це догляд за дiтьми у 

надзвичайних (критичних) ситуацiях. Вiн застосовується тодi, коли потрiбно 

негайно iзолювати дитину з родини, якщо в нiй трапилося щось надзвичайне, 

наприклад, вбивство, арешт, аварiя й под.. У такому разi дитина передається 

для догляду в iншу сiм'ю на кiлька днiв або тижнiв до остаточного вирiшення 

питання про її подальшу долю. Люди, якi в будь-який момент готовi прийняти 

для догляду чужу дитину, називаються «"carers»". Ними можуть бути сiмейнi 

або одинокi, яким виповнилось 25 рокiв i якi виявили бажання виховувати 

чужих дiтей.  

Описанi вище види догляду за дiтьми з неблагополучних сiмей виникли 

тому, що iнтернати й дитячi будинки не популярнi у Великобританiї. 

Вважається, що нормальний розвиток дитини може забезпечуватися тiльки в 

сiм'ї, рiднiй або чужiй. 

З проблемними сiм'ями проводиться iнтенсивна консультативна й 

психотерапевтична робота, яка винятково iндивiдуальна й залежно вiд 

труднощiв, якi переживає сiм'я. Родина перебуває пiд постiйним контролем 

соцiального працiвника, вiдвiдує заняття в спецiальних центрах з питань сiм'ї, 

якi є в кожному мiстi [219, c. 3]. 

Посилена увага придiляється дiтям, у поведiнцi яких уже виявилися певнi 

вiдхилення, якi вже здiйснили незначнi правопорушення. В разi здiйснення 

злочину неповнолiтнiм до 16 рокiв, його справа не розглядається в судi. За 

даними Х. Муррей, для цього iснує спецiальна комiсiя "Children's Panels", яка 
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складається з людей (переважно вiком вiд 25 до 50 рокiв), що мають певнi 

знання в галузi психологiї, педагогiки, навички спiлкування з дiтьми, 

проходять спецiальну пiдготовку за вiдповiдними програмами. Робота в цiй 

комiсiї вважається вiдповiдальною, тому члени комiсiї призначаються 

Державним Секретарем на 5 рокiв [195, c. 20].  

Комiсiя забезпечуює перебiг процедури, що називається "Children's 

Hearings". Це процес слухання дитячих справ, у якому беруть участь 3 члени 

комiсiї. Слухання найчастiше вiдбувається в сiм'ї, за мiсцем проживання, у 

присутностi батькiв i дитини, поведiнка якої обговорюється, соцiальних 

працiвникiв та вчителiв. Перед цим дитину ретельно вивчають. Внаслiдок 

слухання приймається рiшення стосовно майбутнього дитини, хоча вплив 

самої дитини на прийняття рiшення обмежений. Вона може бути залишена в 

сiм'ї, але перебувати пiд наглядом соцiального працiвника, передана пiд опiку в 

iншу сiм'ю, або направлена до спецiальної школи для дiтей з вiдхиленнями в 

поведiнцi. У таких школах дiти можуть перебувати вiд кiлькох мiсяцiв до 

кiлькох рокiв залежно вiд позитивних змiн у їх поведiнцi. 

В окремих випадках дiти з незначними вiдхиленнями в поведiнцi 

продовжують навчатися у своїй школi, але в другiй половинi дня вони 

обов'язково вiдвiдують спецiальнi центри соцiальної роботи, де з ними 

працюють спецiалiсти за iндивiдуальною програмою [219, c. 4]. 

У мiжнароднiй практицi прiоритетнiсть форм опiки визначається таким 

чином: 

1)     усиновлення; 

2)     опiка в сiм'ях родичiв; 

3)     прийомна сiм'я; 

4)     iнтернатний заклад [195, c. 51]. 

У Великiй Британiї, як i в США, Австрiї, Швейцарiї, Польщi 

продовжують функцiонувати школи-iнтернати (дитячi будинки, притулки) як 

державнi установи утримання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського 

пiклування. Проте в процесi деiнституцiалiзацiї державнi виховнi заклади 
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зазнали структурної трансформацiї, передовсiм це стосується зменшення 

кiлькостi вихованцiв (у середньому  на 10-50 осiб в однiй установi). 

Для виховання дiтей, якi мають вiдхилення в поведiнцi, певнi 

психологiчнi, фiзичнi проблеми, найбiльш поширеними типами iнтернатiв є: 

лiкувальнi центри з цiлодобовим перебуванням дiтей; сiмейнi дитячi будинки; 

кризовi та дитячi психiатричнi центри [224, c. 52].  

Участь громадськостi Великої Британiї у вирiшеннi проблем дiтей-сирiт 

здiйснюється за такими напрямами: 

1. Розширюються повноваження соцiальних служб в органiзацiї 

патронажної роботи з фостерними вихователями. З цiєю метою введено нову 

посаду – соцiальний працiвник, який допомогає прийомним родинам, що 

виховують дiтей-сирiт.  

2.  Створюються багатопрофiльнi центри соцiальних служб з проблем 

виховання, опiки, розв'язання вiкових проблем тощо.  

3. Широко практикується залучення до соцiальної роботи представникiв 

релiгiйних громад, якi працюють диференцiйовано з пiдлiтками, самотнiми 

матерями, безпритульними та iншими категорiями громадян, що потребують 

соцiальної допомоги. 

4. Ефективно залучаються до роботи з сиротами волонтери з 

мiжнародних органiзацiй, Дитячого фонду ООН, благодiйних фондiв. Активно 

пропагується серед громад меценацтво [224, c. 53].    

Перевагами фостерного виховання є:  

1)      розширення кола дiтей, якi отримують наближену до бiологiчної 

сiм'ї форму виховання; 

2)      попереднiй вiдбiр та професiйна пiдготовка громадян, якi бажають 

усиновити дитину або створити прийомну родину; 

3)      гарантований на державному рiвнi квалiфiкований комплекс 

програм, що забезпечують виховний процес у родинi; 

4)      розширення кола суб'єктiв, якi одержують право на виховання 

дитини. 
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         Фiнансовий аспект фостерного виховання характеризується такими 

показниками: 

1. Домiнування принципу мiнiмальної грошової дотацiї фостернiй 

родинi, здатнiй покривати стандартнi соцiальнi потреби на утримання дитини 

(США, Австрiя, Нiмеччина). 

2. Повне покриття фiнансових витрат на утримання дитини, що 

складається переважно з двох частин: поточнi витрати та зарплата вихователiв 

(Швецiя, Голандiя) [224, c. 94]. 

Органiзацiя "Таcade" у Великобританiї має досвiд розробки та 

впровадження настiльних просвiтницько-профiлактичних iгор, наприклад, 

"Фото-фiшка", "Крок за кроком", "Володар кiлець", "Що я знаю про 

наркотики". Усi вони розробляються за активної участi неповнолiтнiх 

засуджених. Кожна гра апробовується у фокус-групi з вихованцями, 

оцiнюється ними з позицiї доступностi, змiстовного наповнення тощо. Це ще 

один спосiб виявлення турботи громадськостi про майбутнє дiтей з 

неблагополучних сiмей [186, c. 88]. 

З метою профiлактики асоцiальної поведiнки пiдлiткiв у Великобританiї 

впроваджуються рiзнi програми. Наприклад, у 2012 роцi для 120 000 16-рiчних 

пiдлiткiв Нацiональною службою Громадянина (National Citizen's Service (NCS) 

розроблена програма «"Велике суспiльство»" термiн дiї якої 2 роки у лiтнiй 

перiод. На реалiзацiю цiєї програми видiляє кошти Уряд. Її кошторис становить 

156 млн. фунтiв стерлiнгiв (по 1 600 фунтiв стерлiнгiв витрачається на кожну 

дитину). Дiти живуть два тижнi поза домiвкою, перший тиждень вони 

займаються альпiнiзмом, сплавляються на плотах, подорожують; другий 

тиждень живуть самостiйно, самi про себе дбають i розробляють 

волонтерський проект для району, в якому вони мешкають. Третiй тиждень 

пiдлiтки проводять вдома, реалiзуючи свiй проект. 

У такий спосiб 16-рiчним дiтям влаштовують церемонiю переходу в 

доросле життя. За даними дослiджень, 93% пiдлiткiв пiсля завершення цiєї 

програми сказали, що вони б могли рекомендувати цей проект своїм друзям; 
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95% зазначили, що програма дала їм можливiсть розвинути потрiбнi вмiння для 

майбутнього; кiлькiсть дiтей, якi планують продовжити навчання збiльшилася з 

27% до 34%; 85% учасникiв погодились з тим, що проект зробив їхнє 

ставлення до людей рiзного походження бiльш позитивним . 

На думку Л. Кейджсерс, чимало батькiв британських пiдлiткiв 

переконанi, що їхнiх дiтей виховувати складно. Проте, незважаючи на 

протиправну поведiнку своїх дiтей, соромляться звернутись до професiоналiв 

(учителiв, лiкарiв), друзiв або родичiв. Острах того, що вони не зможуть 

контролювати ситуацiю в сiм'ї, заважає їм обговорювати свої проблеми з 

iншими. Батьки наважуються звертатися до професiоналiв зазвичай тодi, коли 

не можуть керувати власними дiтьми [186, c. 88]. 

 Iснує багато причин того, чому батьки звертаються за допомогою. Це:  

1. Пропуски дiтьми урокiв, небажання ходити до школи або 

виключення з навчального закладу, що викликане проблемами вдома, низькою 

самооцiнкою, образами в школi, замкнутiстю i под. У такому разу учням 

повиннi призначити вчителiв для навчання вдома, але їх для цього не вистачає. 

Негаразди в школi тягнуть за собою й iншi проблеми, зокрема втечу з дому, 

скоєння злочинiв тощо.  

2. Несанкцiонована вiдсутнiсть дiтей вдома: без дозволу не приходять 

ночувати або повертаються дуже пiзно. Пiдлiтки не дотримуються вказiвок та 

iнструкцiй батькiв i цим викликають у них надзвичайну тривогу. Батьки 

усвiдомлюють усi можливi ризики, яким пiддаються їхнi дiти, але водночасю 

не можуть вплинути на їхню поведiнку. Це вiдбувається тому, що батьки 

використовують неефективнi методи виховання i не знають про можливi 

альтернативи.  

3. Фiзична агресiя, насильство, жорстокiсть i кримiнальна поведiнка 

дiтей (шкодять майно, нападають на членiв сiм'ї, б'ються, застосовують гостру 

чи пневматичну зброю й под.). Окремi молодi люди крадуть у батькiв або 

iнших людей, забирають кредитнi картки, знiмаючи грошi з рахунку на 

наркотики чи iншi потреби [187, c. 1314]. 
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Незадовiльна поведiнка дiтей пiдлiткового вiку найчастiше є симптомом 

iнших сiмейних проблем, таких, зокрема, як розлучення або створення одним з 

батькiв нової сiм'ї. У таких випадках дiти сердяться на батькiв за розлучення, 

не розумiють його причин, їм не подобається, коли в сiм'ю приходить новий 

партнер батька або матерi. Пiдлiтки важко переживають втрату, у них виникає 

емоцiйна травма. Ще бiльше може загострити ситуацiю те, що розлученi 

батьки починають давати дитинi вказiвки, якi суперечать одна однiй. 

У бiльшостi сiмей, якi розпалися, один з батькiв частково зникає з 

повсякденного життя дитини, частота контакту з ним зменшується, 

погiршується якiсть стосункiв. Розлучення впливає також на добробут сiм'ї, 

починаються матерiальнi труднощi, що ще бiльше пiдсилює почуття образи в 

дiтей i загострює конфлiкт [188, c. 791]. 

В. Кiнг стверджує, що розлучення негативно впливає на якiсть виховання 

дiтей, особливо, якщо у сiм'ї з'являється мачуха або вiтчим, що породжує новi 

проблеми, пов'язанi з розподiлом ролей i обов'язкiв у родинi. Дiти не встигають 

вiдiйти вiд розлучення батькiв, як уже потрiбно будувати новi стосунки [190, c. 

954]. 

Найбiльш несприйнятливу атмосферу для дiтей створюють конфлiкти в 

сiм'ї, через якi батьки не можуть придiлити належної уваги дiтям i, як наслiдок, 

недостатньо контролюють i дисциплiнують їх, що призводить до порушення 

поведiнки. Особливо страждають вiд сiмейних конфлiктiв тi дiти, якi є 

посередниками мiж дорослими, тому що вони схильнi звинувачувати себе в 

суперечках батькiв, вiдчувати сором i тривогу [172, c. 109]. 

Якщо проблемна сiм'я живе iзольовано, якщо її членам сiм'ї немає у кого 

попросити допомоги, то така родина зразу ж звертається до професiоналiв, якi 

надають соцiально-педагогiчну допомогу, спрямовану на встановлення 

нормальних стосункiв мiж членами родини, в школi, в суспiльствi. 

Зарубiжний досвiд соцiальної роботи засвiдчує, що iснують два пiдходи 

до органiзацiї соцiальної роботи: соцiальнi працiвники або входять до складу 

персоналу шкiл, або об'єднуються в спецiальнi служби соцiального 
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забезпечення освiти. Вiдповiдно до дослiджень П. Даксберi, у Великобританiї 

соцiальнi працiвники, будучи спiвробiтниками служби соцiального 

забезпечення освiти, часто закрiплюються за окремими школами. Вони 

регулярно вiдвiдують школи, за якi вiдповiдають, допомагають учителям та 

iншим працiвниками школи усувати проблеми, пов'язанi з поведiнкою окремих 

дiтей, їх вiдвiдуванням та успiшнiстю [161, c. 67]. 

Обов'язком соцiальних працiвникiв є допомога не тiльки дiтям, а й їх 

батькам. Зустрiчаючись з ними в школi i вдома, вони заохочують їх 

максимально використовувати освiтнi можливостi, що надаються їхнiй дитинi, 

допомагають  у налагодженнi нормальних стосункiв в сiм'ї, у вирiшеннi iнших 

проблем, якi впливають на виховання дiтей. Служби соцiального забезпечення 

освiти вiдповiдають за органiзацiю регулярних перевiрок вiдвiдуваностi урокiв, 

що проводяться вчителями, з'ясовують причини невiдвiдування навчальних 

занять. Часта вiдсутнiсть на уроках може свiдчити про те, що дитина 

стикається з труднощами вдома чи в школi. Пiсля з'ясування всiх обставин i 

консультацiї з учителями, соцiальнi працiвники надають допомогу як дитинi, 

так i її батькам [172, c. 39].  

Якщо проблеми виходять за межi компетенцiї школи або служби 

соцiального забезпечення, соцiальнi працiвники звертаються до соцiальних 

служб та iншi агентства.  

В обов'язки спiвробiтникiв служби соцiального забезпечення освiти 

входить виявлення дiтей, якi пiддаються насиллю, страждають вiд 

материнської емоцiйної вiдчуженостi, а також тих, чий фiзичний, емоцiйний 

або освiтнiй розвиток вiдстає. Усiм їм надається допомога з залученням у разi 

потреби психологiв, юристiв, медичних працiвникiв, полiцiї тощо. 

Соцiальнi службовцi мають зв'язок з медичними працiвниками шкiл i 

через них дiзнаються про тривалiсть хвороби будь-кого з дiтей, що мають 

вiдхилення в розвитку. Щоб запобiгти їх вiдставанню в навчаннi, 

органiзовуються заняття вдома чи  лiкарнi. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Велику роль вiдiграють працiвники служби соцiального забезпечення 

освiти в iнтеграцiї дiтей, якi мають вiдхилення в розвитку, у звичайнi школи.  

Серед iнших функцiй цiєї служби можна видiлити такi: турбота про дiтей, якi 

через поведiнку тимчасово або остаточно виключенi зi школи; надання 

пiдтримки батькам у влаштуваннi дитини до iншого навчального закладу; 

допомога дiтям нацiональних меншин в адаптацiї до iнших школярiв; 

створення i збереження нормальних стосункiв мiж ними; виявлення дiтей, якi 

незаконно працюють у навчальний час, вирiшення питань щодо їхього 

нормального навчання; загальне спостереження за виконанням правових норм 

стосовно дитячої працi; спостереження за вiдвiдуванням дiтьми дитячих груп i 

дитячих центрiв (аналоги наших дитячих дошкiльних установ); з'ясування 

причин тривалої вiдсутностi дитини й допомога у разi серйозної хвороби або 

жорстокого поводження з нею; пiдтримка дiтей, якi здобувають освiту поза 

школою (консультативно, на дому, в лiкувальних центрах), сприяння в 

користуваннi соцiальними привiлеями [172, c. 87]. 

У Великобританiї є багато служб пiдтримки сiмей, якi 

пiдпорядковуються соцiальним службам, наприклад, тi, що функцiонують при 

центрах дiтей i сiм'ї.  Працiвники цих служб пропонують емоцiйну, практичну 

й соцiальну допомогу неблагополучним сiм'ям, сприяють працевлаштуванню 

батькiв, допомагають пiдлiткам вирiшувати проблеми в школi з навчанням, 

сприяють подружнiм парам побудувати стосунки, основанi на взаємоповазi, 

рiзним сiм'ям будувати мiж собою дружнi зв'язки, щоб допомагати одна однiй. 

Наприклад, органiзацiя «"Дiї для дiтей»" (Action for Children) є однiєю з 

провiдних благодiйних органiзацiй для дiтей, яка керує близько 500 дитячими 

службами i працює майже з 178 000 дiтей, молодi та їхнiми сiм'ями, а також 

створює Центри для дiтей i забезпечує iнтенсивну допомогу неблагополучним 

сiм'ям, спiвпрацюючи з мiсцевими органiзацiями [161, c. 68].  

Серед соцiальних служб є: центри для батькiв дiтей пiдлiткового вiку 

(окремо для матерiв, самотнiх батькiв i для обох батькiв), куди можна 

зателефонувати або зайти за попередньою домовленiстю (iнколи потрiбне 
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направлення вiд терапевта або зi школи); центри, якi проводять курси для 

батькiв або органiзовують iндивiдуальнi консультацiї для батькiв i дiтей, 

надають безкоштовну допомогу або iнформацiю за телефоном чи електронною 

поштою; центри, якi надають iнформацiю про статеве здоров'я, контрацепцiю i 

вживання наркотикiв й алкоголю; центри, якi допомагають пiдлiткам, що 

зiткнулися з цькуванням у школi, iзоляцiєю, проблемою контролю емоцiй, 

поганими стосунками, насиллям, з проблемами в школi чи на роботi, 

поведiнки, самооцiнки, вживання їжi, навчання, з психiчного стану, 

сексуальних стосункiв, незапланованої вагiтностi та iн. [161, c. 67]. 

У Великобританiї iснують телефони довiри, якi пропонують потрiбну 

iнформацiю, пiдтримку й допомогу. Зазвичай вони безкоштовнi, конфiденцiйнi 

й анонiмнi, на однi з них можна зателефонувати щодо СНIДу, на другi – щодо 

сексуальних проблем, контрацепцiї i стосункiв, третi створенi для дiтей, якi 

знаходяться не вдома, четвертi – для тих, хто планує сiм'ю, п'ятi – для 

нацiональних меншин, шостi – для сiмей з одним батьком, сьомi – для 

пiдлiткiв, якi мають проблеми зi здоров'ям, восьмi – для розумово вiдсталих 

дiтей i дорослих, дев'ятi – для людей з психiчними проблемами, десятi – хворих 

на аутизм, одинадцятi – для всиновлених дiтей, дванадцятi – для тих, хто 

перебуває в депресiї або вiдчаї та iн. [164, c. 35] 

Iнколи у Великобританiї батькам важко одержати допомогу вiд 

соцiальних служб, якщо, наприклад, дитина не стоїть на облiку в мiлiцiї або  

тип проблеми сiм'ї не вiдповiдає iнструкцiям i не пiдпадає пiд класифiкацiї, 

якими керуються  соцiальнi служби. Бiльшiсть британських батькiв спочатку 

звертається до свого терапевта. Щоб наважитися попросити про допомогу в 

соцiальних службах, батьки мають визнати, що вони зазнали невдачi як 

вихователi, вiдчуття приниження; що надалi не зможуть контролювати 

ситуацiю з дiтьми i що все може закiнчитися тим, що у них заберуть дитину. 

Британськi вченi, зокрема А. Рiво наголошують на тому, що потрiбно шукати 

шляхи, аби зробити так, щоб батьки не боялися шукати допомоги через 

можливi наслiдки. Дослiдження, проведенi ним, виявили, що батькiв бiльше 
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приваблюють волонтерськi агенства (voluntary agencies), нiж соцiальнi служби 

(social care services). Допомога частiше надається сiм'ям, якi не самi звернулися 

за нею, а яких направили спецiальнi служби [200, с.825].  

Тi молодi люди, якi шукають самi допомоги, також стикаються з певними 

труднощами. Так, соцiальнi дослiдження, проведенi у Великобританiї 

С. Нельсоном, виявили, що дiти, якi хотiли поскаржитись своїм учителям на 

своїх батькiв щодо зловживання ними алкоголем i наркотиками, боялися, що 

втручання в сiм'ю буде занадто сильним та обтяжливим. Тiльки 2% дiтей, у 

яких розлучилися батьки, подiлилися цим з учителем або психологом у першi 

тижнi пiсля розлучення. Iнше дослiдження виявило, що друзi вагомо 

пiдтримують дiтей у важкi хвилини, особливо дiвчаток. Пiдлiтки вiддають 

перевагу телефонам довiри, тому що вони не знають, як можна звернутися до 

соцiальної служби, i їм незручно просити допомоги у вчителiв або терапевтiв. 

У проблемних випадках для дiтей особливо важлива конфiденцiйнiсть i довiра 

[196, с. 17] . 

Економiчна криза у Великобританiї все бiльш негативно впливає на 

фiнансування соцiальних служб; з 2010 р. до 2014 воно має зменшитися на 

28%, хоча кiлькiсть направлень про допомогу дiтям у мiсцевої влади 

збiльшиласz на 27%. За даними Мiнiстерства громад i мiсцевих урядiв (the 

Department for Communities and Local Government), середня вартiсть успiшного 

втручання в неблагополучну сiм'ю становить 10 000 фунтiв стерлiнгiв, але 

станом на 2012 рiк Уряд Великобританiї зменшує фiнансування соцiальних 

служб на 100 млн. фунтiв стерлiнгiв [236]. 

Зростає безробiття, через що сiм'ї опиняються в складнiй фiнансовiй 

ситуацiї, яка може в окремих випадках мати негативний вплив на турботу про 

дiтей. Тому, як запевняє Л. Брукс, важливо, щоб економiчний клiмат не 

зупиняв прогресу в розумiннi i вчасному реагуваннi на проблеми 

неблагополучних сiмей. Потрiбно поширювати iнформацiю, щоб батьки знали, 

куди можна звернутися в разi хвилювання за дитину i при цьому були впевненi, 

що ситуацiя для їх дитини змiниться на краще. Необхiдно розробляти новi 
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iнновацiйнi програми пiдтримки дiтей i неблагополучних сiмей. Важливо, щоб 

соцiальнi служби не вiдмовляли сiм'ям, якi звертаються по допомогу, що в 

деяких районах Великобританiї трапляється у 1/3 випадкiв. Враховуючи 

високий вiдсоток батькiв, якi звертаються з такими проблемами, як пропуски в 

школi, виключення пiдлiтка зi школи, вживання наркотикiв, скоєння злочинiв i 

втеча з дому, – потрiбно зробити соцiальнi служби доступними [149, с. 251]. 

Соцiальному працiвнику й сiм'ї потрiбно достатньо часу, щоб налагодити 

тiсний контакт, завоювати довiру один одного й сформувати вiдвертi робочi 

стосунки. 

Британськi вченi, зокрема Д. Данiелс, вважають, що в суспiльствi 

повиннi бути розробленi стратегiї для запобiгання виникненню 

неблагополучних сiмей i вiдповiдного реагування на них. Втручання в сiм'ю 

тiльки тодi може бути ефективним, якщо воно враховує обставини, якi у нiй 

склалися. Родинам потрiбно допомагати якомога ранiше, коли тiльки виявленi 

проблеми [157, с. 143]. 

Соцiальнi працiвники повиннi вмiти розпiзнати тип неблагополучної сiм'ї 

(наприклад, батьки нехтують своїми обов'язками через неорганiзованiсть, 

депресiю, економiчну депривацiю чи мають iншi емоцiйнi проблеми). 

Соцiальним працiвникам потрiбно охопити своєю увагою всю сiм'ю та їхнi 

стосунки, адже iнколи батьки ставлять свої потреби понад потребами дiтей. 

Важливо також правильно визначити, яка саме допомога потрiбна та яка саме 

служба повинна це робити [155, с.145]. 

 Батько повинен бiльше пiдтримувати свою сiм'ю, цiкавитися навчанням 

дiтей. Спецiально проведенi британським вченим Р. Дей дослiдження виявили, 

що в тих неблагополучних сiм'ях, де батько був активно включений у життя 

сiм'ї, дiти мали бiльше соцiально адаптованих друзiв, у них було менше 

проблем з поведiнкою, вони скоювали менше злочинiв, менше зловживали 

алкоголем i наркотиками, краще вчилися в школi, мали бiльшу здатнiсть до 

емпатiї (спiвпереживання), вищу самооцiнку, отримували бiльше задоволення 

вiд життя, мали кращi стосунки з партнерами. Батьки, якi брали участь у 
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дослiдженнi, розповiли, що якби соцiальнi служби мали бiльше працiвникiв 

чоловiчої статi й проводили психотерапевтичнi груповi заняття для чоловiкiв, 

то батьки бiльше спiвпрацювали би з ними. Р. Дей вважає, що потрiбно 

проводити бiльше дослiджень щодо ролi батька в неблагополучних сiм'ях i про 

те, оскiльки в переважнiй бiльшостi наукових робiт наголошується на ролi 

матерiв у неблагополучних сiм'ях, хоча згiдно з громадською думкою, роль 

батька теж велика: 7 з 10 мам (68%) вважають, що їхнi партнери такi ж гарнi 

батьки, як i вони самi, 7 з 10 мам (70%) погодилися, що в суспiльствi бiльше 

цiнуються стосунки дитини з матiр'ю, нiж з батьком; 6 iз 10 (59%) погодилися з 

твердженням, що в суспiльствi недооцiнюють роль батька; 7 з 10 (70%) 

вважають, що не треба терпiти, коли батько не виконує своїх обов'язкiв з 

виховання дiтей; 8 з 10 жiнок (80%) i 6 iз 10 чоловiкiв (62%) погоджуються, що 

батько так само добре може дбати про своїх дiтей, як i мати [158, c. 900]. 

Останнiм часом  у Великобританiї з метою зменшення кiлькостi 

неблагополучних сiмей упроваджується програма, яка передбачає надання 

громадськостi через ЗМI необхiдної iнформацiї, спрямованої на запобiгання 

виникненню неблагополучних сiмей, розпiзнання проблем у сiм'ї на раннiх 

стадiях, а не коли доводиться забирати дитину. Реалiзацiя програми вимагає вiд 

урядових мiнiстерств довготривалої фiнансової й полiтичної пiдтримки 

соцiальних служб, якi займаються усуненням несприятливих факторiв, що 

спричиняють виникнення неблагополучних сiмей [157, c. 90].  

Консервативний i лейбористський уряди протягом останнiх 12 рокiв 

проводили полiтику збiльшення вiдповiдальностi батькiв за поведiнку їхнiх 

дiтей. В актi про карне судочинство (Criminal Justice Act, 1991рiк) мировим 

суддям був даний дозвiл накладати штрафи на батькiв за скоєнi їхнiми дiтьми 

злочини, але упродовж 1990-х рокiв кiлькiсть оштрафованих стабiльно 

зростала. Батьки можуть бути притягнутi до суду за те, що їхнi дiти постiйно 

пропускають уроки в школi чи виявляють iншi типи асоцiальної поведiнки. 

Батькам у Великобританiї буває важко отримати соцiальну допомогу в 

складних сiмейних ситуацiях, тому що не всi з них знають, куди треба 
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звертатися: деякi бояться просити допомоги у  соцiальної служби, оскiльки 

остерiгаються, щоб їхню дитину-пiдлiтка не забрали з сiм'ї. Бувають випадки, 

коли батьки у Великобританiї звертаються за допомогою, але їм вiдмовляють, 

тому що, на думку соцiальної служби, проблеми батькiв з пiдлiтками не такi 

вже й великi, щоб втручатись в сiм'ю, хоча батьки при цьому стверджують, що 

їм вкрай необхiдна пiдтримка. На жаль, в деяких випадках допомога приходить 

занадто пiзно, щоб попередити серйознi негативнi наслiдки, такi, як втрата 

освiти [160, c. 57]. 

Проведене С. Стейс дослiдження свiдчить про те, що однiєю з причин 

невчасного отримання допомоги всiма, хто цього потребує, є недостатня 

кiлькiсть соцiальних служб у Великобританiї. Через це сiм'ї часто опиняються в 

складних ситуацiях, оскiльки дiї соцiальних робiтникiв обмеженi певними 

iнструкцiями, що не дозволяють їм вжити заходiв,  визначених законом 

(наприклад, здiйснення процедури захисту дитини (child protection procedure) 

або виконання постанови ювенального суду, яка вимагає призначення 

соцiального працiвника термiном до 3-х рокiв для консультування молодої 

людини й надання їй допомоги) [208, c. 52]. 

Втручання в неблагополучнi сiм'ї у Великобританiї – це коштовний i 

важкий процес, що вимагає iнтенсивної, довготривалої й рiзнопланової роботи 

вiд висококвалiфiкованих кадрiв. Результати дослiджень свiдчать, що курси 

для батькiв, шкiльнi соцiальнi робiтники, соцiалiзацiя i психотерапевтичний 

пiдхiд, спрямованi на батькiв i дiтей, можуть допомогти у профiлактицi 

виникнення неблагополучних сiмей [183, c.30]. 

Отже, перебування дiтей у неблагополучних сiм'ях обкрадає їх, 

забираючи у них дитинство, на яке вони мають право. Тому перед 

суспiльством стоїть завдання зупинити це явище,  створювати такi умови, щоб 

дiти з незадоволеними потребами були помiченi й пiдтриманi, щоб вони мали 

достатньо їжi, задовiльне житло, дорослих, якi люблять i пiдтримують їх, 

послiдовне виховання, певнi досягнення, здобутки i повагу. Тiльки за таких 

умов з них виростуть гiднi громадяни Великої Британiї. 
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Висновки до II роздiлу 

 

Британське суспiльство стурбоване багатьма проблемами, пов'язаними з 

сiм'єю, яка традицiйно вважається первинною ланкою у вихованнi дiтей. Змiна 

традицiйної звичної структури сiм'ї (вiдсутнiсть старшого поколiння), 

зниження виховного потенцiалу, розширення масштабiв бездоглядностi дiтей, 

нестабiльнiсть, високий рiвень розлучень, зростання кiлькостi сiмей з одним iз 

батькiв чи з матiр'ю-пiдлiтком, бiднiсть i пов'язана з нею погана пiдготовка 

дiтей до школи, наркоманiя й алкоголiзм – ось неповний перелiк проблем, якi 

потребують негайного вирiшення.  

З метою полiпшення якостi життя пiдлiткiв, покращення їхнього 

розумового розвитку, профiлактики злочинностi у Великiй Британiї 

проводиться багато дослiджень стану сучасного сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку, , адже якщо пiдлiтки будуть жити краще, то це позитивно 

впливатиме на батькiвське благополуччя й задоволення життям i на 

суспiльство загалом.  

Вивчення джерельної бази дало змогу стверджувати, що проблеми 

бiльшостi батькiв, якi звертаються на телефони довiри, стосуються поведiнки 

пiдлiткiв i непорозумiнь з ними, а серйознi проблеми iснують тiльки у 

меншостi.  

Цi проблеми на сьогоднi недостатньо дослiдженi у британськiй науковiй 

лiтературi. Натомiсть багато дослiджень проведено щодо статевих проблем у 

молодi, пiдлiткової вагiтностi, наркотикiв, зловживання алкоголем, 

антисоцiальної поведiнки дiтей пiдлiткового вiку.  

Важливою умовою благополуччя пiдлiткiв є також якiснi сiмейнi 

стосунки, що є впливовiшим, нiж змiни у сiм'ї, сiмейний склад або кiлькiсть 

часу, проведеного разом. 

Кiлькiсть дiтей, якi живуть у неблагополучних сiм'ях, постiйно зростає. З  

метою запобiгання виникненню таких сiмей i допомоги вже iснуючим, у 
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Великобританiї було вiдкрито Нацiональний iнститут сiм'ї й виховання (the 

National Family and Parenting Institute); створено цiлодобовi телефони довiри 

(Parentline Plus) для батькiв; збiльшилася кiлькiсть iнiцiатив, якi здiйснюються 

й фiнансуються волонтерами, зокрема проводяться уроки з виховання.  

Британськi вченi працюють над розробкою стратегiї запобiгання 

виникненню неблагополучних сiмей i вiдповiдного реагування на них. 

Втручання в сiм'ю тiльки тодi може бути ефективним, якщо воно враховує 

обставини, якi склалися у кожнiй конкретнiй ситуацiї. Родинам потрiбно 

допомагати якомога ранiше, коли проблеми тiльки починають з'являтися. 

Доведено, що втручання на раннiй стадiї сiмейної кризи є найбiльш бажане й 

ефективне. Це дає змогу швидше внести змiни в життя сiм'ї i зупинити 

страждання дiтей. 

Британськi науковцi вважають, що для того, щоб юнiсть не стала 

проблематичним i важким перiодом емоцiйної нестабiльностi й бунту, потрiбно 

батькам давати бiльше рекомендацiй щодо виховання i способiв подолання 

щоденних проблем, викликаних непорозумiнням з дiтьми. Незважаючи на 

стереотипи, науковцi Великої Британiї переконують, що пiдлiтковий вiк – не 

обов'язково перiод неминучої напруги. Вiн може бути для сiм'ї спокiйним i 

принести задоволення, якщо вони знатимуть, як правильно будувати стосунки 

з дiтьми i вирiшувати конфлiкти.  

Отже, британська сiм'я вiдiграє важливу роль у вихованнi дiтей 

пiдлiткового вiку, хоча багатьом родинам приходиться долати певнi проблеми, 

якi пов'язанi з впливом соцiуму i особливостями розвитку пiдлiткiв. 
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РОЗДIЛ III 

 

ОРГАНIЗАЦIЯ СIМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДIТЕЙ ПIДЛIТКОВОГО 

ВIКУ У ВЕЛИКIЙ БРИТАНIЇ 

 

3.1.  Змiст сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї 

 

Британська етнопедагогiка вбачає основну мету сiмейного виховання у 

всебiчному й гармонiйному розвитку дитини, пiдготовцi її до життя i працi. Цю 

думку пiдтримує наукова педагогiка, вона постає iз визначення Г. Спенсера: 

"...зробити людину здатною жити повноцiнним життям" [92, с. 46]. 

Мета, змiст, завдання сiмейного виховання у Великiй Британiї 

спiвзвучнi iз загальноприйнятими у педагогiчнiй науцi. Але водночас вони 

несуть на собi вiдбиток матерiальної й духовної культури британського народу, 

пов'язанi з особливостями формування самобутнього англiйського характеру й 

вiдповiдно вiдображенi у стилi життя i традицiях родинного виховання. Змiст 

сiмейного виховання – це те, що випливає iз багатства суспiльно-iсторичного 

досвiду, вартостей культури i використовується для потреб виховного процесу, 

тобто це система цiнностей свiтової i нацiональної культури, яку пiдлiтки 

повиннi засвоїти, зберегти i розвинути вiдповiдно до поставленої мети i 

завдань виховання. Змiст сiмейного виховання охоплює всi напрямки — 

моральне, розумове, трудове, естетичне, фiзичне i т. iн., спрямовуючись на 

розвиток тiла, душi, розуму юної особистостi [60, c. 23]. 

Основними напрямами сiмейного виховання є релiгiйне, фiзичне, 

трудове, моральне, розумове, патрiотичне, громадянське, економiчне, 

художньо-естетичне та iнформацiйне. Усi вони тiсно пов'язанi мiж собою i 

взаємодоповнюють один одного, мають суттєве теоретико-методологiчне 

значення для методики сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку в сучасних 

умовах. 
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Так, наприклад, британськi сiмейнi традицiї фiзичного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку пов'язанi насамперед з iсторичним розвитком цiєї країни. 

Умови, в яких перебувала Британiя протягом тривалого часу, вимагали 

досконалої вiйськово-фiзичної пiдготовки чоловiчого населення. Тому до 

запровадження християнства тут склалася своя система, зорiєнтована не 

лише на фiзичне загартування молодi, а й на оволодiння вiйськовим 

мистецтвом. У стародавнiх британцiв високо цiнували вiйськову дисциплiну. З 

раннього вiку дiти звикали володiти зброєю й ознайомлювалися iз славними 

подвигами предкiв, а коли пiдростали, опановували мистецтво ведення 

вiйськових дiй [45, c. 89]. 

Британцi вважають, що оскiльки спосiб життя й поведiнка дитини з 

перших днiв її iснування закладаються в сiм'ї, то домашнє фiзичне виховання 

важливiше, порiвняно з тим, чому пiзнiше може навчити школа. Батьки 

дбають про загартування дiтей з юних лiт. Традицiї зобов'язують їх щоденно 

загартовувати дiтей, давати їм просту й невишукану їжу. За такого режиму 

дитина росте здоровою й енергiйною. 

Одяг, на думку британцiв, – важливий компонент фiзичного 

виховання. Вiн повинен бути м'яким i простим, досить вiльним, щоб не 

перешкоджати рухам. Його призначення – не прикрашати, а захищати вiд 

холоду, вiтру й дощу [149, c. 146]. 

Фiзичнi вправи, iгри – життєво необхiднi британцям. I дiти, i дорослi 

хоча б раз на тиждень вiдвiдують секцiї футболу, тенiсу, легкої атлетики, 

художньої та спортивної гiмнастики. Спортом у Британ iї називають 

рiзноманiтнi фiзичнi вправи й змагання: плавання, рибальство, гру в м'яч, 

бокс, полювання на лисиць i под. Британськi дiти бiльше, нiж їх ровесники з 

iнших країн, ознайомленi з кожним видом спорту. Перевага надається 

рухливим iграм. На пiдставi власних спостережень Е. Демолен писав, що 

фiзична сила й енергiя розвиваються не за рахунок надмiрних тiлесних вправ i 

гiмнастики, а завдяки iграм переважно на свiжому повiтрi [43, с. 40]. Окрiм 

вправляння м'язiв, вони навчають володiти собою. Водночас  британцi 



 128 

значну увагу придiляють спорту, як засобу виховання молодi. Важливiсть 

спорту як невiд'ємної частини фiзичного виховання у Великiй Британiї 

визнано законодавчо. Мiсцева влада зобов'язана забезпечувати i 

пiдтримувати в належному станi спортивнi майданчики, користуватися якими 

дозволено за досить низьку платню або й безкоштовно [47, с. 59]. 

Традицiйно батьки не застосовують до дiтей таких абсурдних 

покарань, як позбавлення їжi чи прогулянки, якi можуть послабити енергiю 

пiдлiтка, зашкодити його здоров'ю. Фiзична безпека передбачає захист тiла вiд 

ушкоджень, запобiгання загрозi життя дитини. Забезпеченню фiзичного 

здоров'я дитини має сприяти задоволення потреб у житлi, одязi, харчуваннi; 

недопустимi небезпечнi ситуацiї або фiзичне перевантаження. 

Повноцiнний фiзичний розвиток дитини передбачає створення належних 

умов для змiцнення здоров'я, забезпечення спортивним приладдям для занять 

спортом, формування навичок догляду за здоров'ям, участь у рухливих iграх. 

У пiдходi британської етнопедагогiки до проблеми трудового 

виховання можна простежити основнi думки, що висловлювалися 

представниками англiйської трудової школи: вирiшальний вплив трудового 

виховання на всебiчний гармонiйний розвиток дитини, необхiднiсть 

поєднання розумової й фiзичної працi, чергування теоретичних i практичних 

занять, працi й вiдпочинку. Будь-яка праця дитини повинна бути наповнена 

певним змiстом, бути посильною i, за можливостi, не одноманiтною, 

систематичною, щоб перетворитися у внутрiшню потребу. Дитину нiколи не 

варто карати працею, а, навпаки, потрiбно стимулювати у неї бажання 

трудитися особистим прикладом. Прищеплення любовi до працi, пiдготовка 

до трудової дiяльностi посiдають головне мiсце в системi народного виховання 

[55, c. 87]. 

Особливостi iсторичного розвитку британської нацiї, традицiї 

сiмейного виховання у Великiй Британiї, характернi риси англiйської вдачi 

мали  безпосередн iй вплив на формування мети, змiсту та принципiв 

трудового виховання у британськiй етнопедагогiцi. 
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"Працю англiйцi пiднесли до рiвня релiгiї. Для них праця й боротьба з 

труднощами рiвнозначнi молитвi (work is worship)", – писала О.I. Водовозова 

[26, с. 91]. Спосiб життя британцiв не узгоджується з тривалим вiдпочинком, 

повним спокою й бездiяльностi. Здається, вони лише тодi вiдчувають справжнє 

моральне задоволення, коли їхнi фiзичнi й моральнi сили спрямованi на 

певну дiяльнiсть. Спад енергiї та життєвої активностi британцi розцiнюють як 

справжнє нещастя, яке заслуговує спiвчуття. 

Маргарет Тетчер надзвичайно цiнувала працю британцiв заради 

комфортного облаштування своєї сiм'ї. На її думку, шкiдливими є лише 

"грошi заради грошей", а праця на благо родини –один зi стимулiв не лише 

економiчного зростання суспiльства, а й розвитку особистостi [155, с. 47]. 

Британцi вмiють рацiонально органiзувати свiй час, поєднати 

розумову й фiзичну працю, чергувати працю з вiдпочинком, що є наслiдком 

вiдшлiфованої вiками системи трудового виховання. О.I. Водовозова звертала 

увагу на те, що кожний з них багато працює, але завжди знаходить час i для 

вiдпочинку [26, с. 67]. 

Сiмейне виховання у Великiй Британiї будувалося на урахуваннi 

особливостей не тiльки кожної вiкової групи, а й статi. Традицiйно 

хлопчики здебiльшого працювали з батьком, здобували освiту, набували 

професiйної майстерностi; дiвчатка готувалися стати добрими господинями, 

вiрними дружинами й турботливими матерями. 

Праця в народному уявленнi виступала як джерело задоволення 

матерiальних i духовних потреб людей, природна умова людського життя, 

фактор всебiчного розвитку особистостi, про що свiдчать прислiв'я, як-от: 

"Щоб людиною стати, треба працювати", "Без труда нема добра". Тому 

включення дiтей змалку в спiльну з дорослими дiяльнiсть, розвиток творчої 

працелюбної особистостi британська педагогiка розглядає як один з головних 

принципiв родинного виховання [30, c 18]. . 

Виховання в дитини любовi й поваги до працi споконвiку вважалося у 

Британiї основним обов'язком родини, а тому нацiональнi традицiї 
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трудового виховання живляться насамперед iз джерел сiмейної педагогiки. 

Весь уклад британської сiм'ї, сiмейнi традицiї були спрямованi на пiдготовку 

дитини до працi, оволодiння нею практичними навичками i вмiннями. 

Англiйська народна мудрiсть вчить: "Race is got by running" (Успiх досягається 

працею); "Bad workman quarrals with his tools" (Щоб людиною стати, треба 

працювати) [8, с. 20]. 

У британських сiм'ях дiтям прищеплюють благороднi риси: любов до 

матерi, родини, рiдного краю, свого народу, його культури та мови. Не 

секрет, що найбiльше в свiтi британець цiнує свою батькiвщину, сiм'ю й 

домашнє вогнище, надає перевагу рiднiй мовi, неохоче вивчає чужi. Дiтей 

навчають поважати i зберiгати традицiї. 

Найповнiше моральнi якостi людини виявляються у ставленнi до 

працi та її результатiв. Виховне значення працi пiдкреслюють англiйськi 

прислiв'я: "Practice makes perfect" (Робота вчить); "Where is a will, there is a 

way" (Де руки й охота, там є й робота); "Good workman is known by his chips" 

(По роботi пiзнається майстер); "Cook cannot lick his own fingers" (Справа 

майстра звеличує) [30, с. 9]. 

Спiльна праця батькiв i дiтей у саду, на городi, з оздоблення 

помешкання – невiд'ємна частина сiмейного виховання британцiв. Лiнощi 

засуджуються, а той, хто не хоче працювати, живе за рахунок тiльки чужої 

працi, вважається аморальною особистiстю: "No song, no supper" (Хочеш їсти 

калачi, не лежи на печi); "Не who does not work, neither shall he eat" (Хто не 

працює, той не їсть) [8, с. 49]. 

У сiм'ї британськi дiти вперше пiзнають суть таких моральних понять, як 

добро i зло, чеснiсть, доброзичливiсть, обов'язок, спiвчуття, щирiсть. Тут вони 

вчаться пiклуватися про старших, молодших, слабших. Батьки намагаються 

не лише ознайомити дiтей з моральними нормами поведiнки, а й навчають їх 

регулювати й оцiнювати свої вчинки, опираючись на внутрiшнi моральнi 

почуття i переконання. Дiтей готують бути морально стiйкими й у стосунках 

з iншими людьми, i перед самими собою. Вкласти в дитину твердий 
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характер, просту, вiдкриту, чесну й незалежну душу – ось завдання 

морального виховання, у розумiннi британцiв. 

Характерною особливiстю морального виховання в британськiй родинi 

є довiра. Батьки уникають безконечних моралiзувань. Дитина з раннього вiку 

привчається покладатися на власнi сили. Вiльний вибiр (хоча й пiсля 

попередження) мiж добром i злом розвиває в нiй почуття вiдповiдальностi: 

вона чинить погано –  повинна бути готова нести моральну 

вiдповiдальнiсть за наслiдки свого вчинку. Однак можливiсть поганих 

учинкiв нiколи не передбачається наперед, i за дитиною нiколи не 

наглядають, щоб спiймати пiд час порушення. Наслiдком такого пiдходу є те, 

що дiти виростають впевненими в собi, вiдповiдальними, вмiють розрiзняти 

добро i зло, заслуговують на довiру [45, c. 100]. 

У британськiй сiм'ї вчать поважати правду й зневажати брехню. Дiти 

знають, що чеснiстю можна завоювати довiру, а тому уникають брехнi. На 

нашу думку, в результатi такого пiдходу до виховання i досягає своєї мети 

англiйська педагогiка. Самоповага утримує британцiв з раннього вiку вiд 

поганих учинкiв, а через те, що таке почуття значною мiрою притаманне всiй 

нацiї, то британцi без особливих прийомiв педагогiчного мистецтва досягають 

високих результатiв у сферi морального виховання, вважає Д. Крамiнов [73, с. 

24]. 

Згiдно з Законом про освiту 1988 року, уряд вимагає вiд британських 

шкiл нових, удосконалених програм релiгiйного виховання. Хоча релiгiйнi 

традицiї у Британiї переважно християнськi, до уваги беруться й iншi 

вiровизнання, якi є в країнi. З 1988 року багато органiв мiсцевої влади вже 

переглянули й узгодили свої програми з новими вимогами. Для консультацiй з 

питань релiгiї при кожному мiсцевому управлiннi освiти створено постiйну 

раду. Релiгiйна освiта в школi органiзовується так, щоб задовольнити 

потреби всiх iснуючих у цiй мiсцевостi вiровизнань, домогтися повної 

толерантностi й пошани до iнших релiгiйних традицiй. Одночасно уряд 

Великої Британiї надає право невiруючим батькам звiльняти своїх дiтей, за їх 
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бажанням, вiд занять iз вивчення Бiблiї й вiд колективного богослужiння [143, 

с. 48]. 

У масовiй практицi сiмейного виховання британцiв розвиток 

розумових здiбностей є невiд'ємним компонентом формування активної 

творчої особистостi. Головне своє призначення народна педагогiка завжди 

вбачала в тому, щоб розвивати в дiтей цiкавiсть, допитливiсть розуму i 

формувати на їх основi пiзнавальнi iнтереси. У Великiй Британiї давно 

зрозумiли, що робити це потрiбно з раннього дитинства. Вiд народження 

мозок дитини готовий сприймати i запам'ятовувати iнформацiю, а першим 

джерелом знань про навколишнiй свiт є її батьки, сiм'я. Саме там 

формуються елементи виховання розуму, що в майбутньому дадуть 

можливiсть розвинути кмiтливiсть, iнтелект, стануть основою свiдомого 

ставлення до навчання. Потреба в самостiйному здобуттi знань в їх 

творчому осмисленнi сформує культуру розумової працi, вважає М. Керр [189, 

с. 39]. 

Розумове виховання в сiм'ї передбачає правильну органiзацiю 

розумової працi, створення сприятливих умов, за яких дiти можуть розвивати 

свої здiбностi й талант. Британська етнопедагогiка видiлила уклад життя i 

дiяльностi дiтей, неухильне дотримання правильного режиму дня й 

вiдпочинку як необхiдну умову розумового виховання. "Вiльний доступ у 

бiблiотеки, знайомство з раннього дитинства в музеях i на рiзноманiтних 

виставках з сучасним життям народiв свiту – все це розвиває пристрасть до 

наукового пiзнання", – писала О.I. Водовозова [26, с. 109]. 

Iншою важливою дидактичною умовою розумового виховання є 

систематичнiсть здобуття та засвоєння знань, безперервнiсть освiти: "It is 

never late to learn" (Вчитися нiколи не пiзно); "Soon learn, soon forgotten" (Що 

швидко вивчається, те швидко забувається) [8, с. 39]. 

Звертають увагу в країнi й на iнтелектуальне виховання дiтей, якi 

мають фiзичнi й розумовi вади. Законом про освiту 1993 р. передбачено 

надання їм спецiальної освiти. Батькам дозволено брати участь у прийняттi 
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вiдповiдною комiсiєю рiшення щодо надання спецiальної освiти їхнiй 

дитинi пiсля попереднього детального її вивчення та визначення у неї 

навчальних потреб i можливостей. Британське законодавство вважає, що дiти з 

розумовими та фiзичними вадами можуть навчатися в звичайних школах, але 

переважно вони вiдвiдують деннi, спецiальнi школи-iнтернати (їх у Великiй 

Британiї близько 1800). С. Беверiдж вважає, що увага громадськостi та уряду 

країни до проблем таких дiтей сприяє значному пiдвищенню їхнього 

розумового рiвня [146, с. 98]. 

Розвиток розумових здiбностей завжди залишається в центрi уваги 

британської сiм'ї й педагогiчної науки. Усвiдомлення його прiоритетностi 

стало характерним явищем сучасного британського суспiльства. 

Захист iнтелектуальних сил дитини виявляється в забезпеченнi 

можливостей її розумового розвитку. Першочерговим завданням є запобiгання 

спроби принизити гiднiсть дитини, недопущення фiзичних або словесних 

нападiв, якi гальмують її бажання вчитися. У сiм'ї має домiнувати атмосфера 

миролюбства й справедливостi, взаємоповаги i вiдповiдального ставлення до 

дитини. Будь-якi форми страху, погрози, приниження мають бути виключенi з 

виховного арсеналу батькiв. Любов, довiра, розумна вибагливiсть мають 

становити основу виховного впливу батькiв на своїх дiтей. Дотримання цих 

настанов сприятиме iнтелектуальному захисту молодого поколiння в сiм'ї. 

Його забезпечення, вважають британськi фахiвцi, позитивно вiдiб'ється на 

розвитку розумових здiбностей дитини [149, с. 20]. Британськi педагоги 

стверджують, що iнтелектуальний розвиток дитини може бути гарантований за 

таких умов: надання можливостi вчитися (опановувати закони природи й 

моральнi закони), оволодiвати вмiннями читати, писати, рахувати тощо, грати в 

iнтелектуальнi iгри, набувати соцiальних умiнь та засвоювати норми i правила 

поведiнки в суспiльствi; вдосконалювати моральний i духовний досвiд, 

оволодiвати системою цiнностей та етичних настанов, прилучатися до 

загальнолюдських i нацiональних традицiй i культурної спадщини [192, с. 26]. 
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Наведенi вимоги покликанi забезпечити повноцiнний iнтелектуальний 

розвиток дитини в сiм'ї, оскiльки в них враховуються як суто iнтелектуальний 

тренiнг, що сприяє розумовому розвитку, так i заходи з його облагородження, 

надання йому гуманних рис. 

Гармонiйне поєднання гнучкостi розуму з моральними iдеалами сприяє 

вихованню глибокомислячої людини, здатної приймати вiдповiдальнi рiшення, 

якi стосуються як природи, так i людини i спрямовувати свої iнтелектуальнi 

здiбностi на загальну користь [193, с. 78]. 

Iдеалом британської народної, як i наукової, педагогiки є не лише 

фiзично здорова, працелюбна, високоморальна, а й iнтелектуально й 

естетично розвинена особистiсть. Естетичне виховання британська 

етнопедагогiка розумiє як формування краси людської особистостi: краси 

розуму, душi, характеру, вчинкiв, творiнь. Найiнтенсивнiше естетичнi 

почуття, смаки, фантазiя розвиваються в дитинствi, а тому участь батькiв у 

цьому багатогранному процесi є винятково важливою й потрiбною. Вiд їхньої 

турботи й наполегливостi залежить, чи зумiють вони прищепити своїм дiтям 

любов до прекрасного, чи навчать правильно розумiти й оцiнювати красу в 

усьому розмаїттi її виявiв: у навколишньому свiтi, природi, людинi, працi, 

повсякденному життi, творах мистецтва; чи допоможуть оволодiти знаннями в 

галузi нацiональної й свiтової культури. Але, попри це, перед батьками стоїть й 

iнше, не менш важливе завдання – виховати у своїх дiтях умiння й потребу 

самим привносити елементи прекрасного в усi сфери життя, працi й 

вiдпочинку, розвивати свої творчi здiбностi, практичнi навички, 

вдосконалювати естетичнi знання, вмiння берегти пам'ятки культури, 

народної творчостi й, нарештi, боротися з усiм, що не вiдповiдає вимогам 

краси в життi й мистецтвi. Виховання не лише естетичної свiдомостi (почуттiв, 

смаку, суджень, iдеалiв), а й потреби брати активну участь у створеннi краси в 

життi – такими є завдання естетичного виховання в розумiннi британської 

етнопедагогiки [197, c. 142]. 
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Одним iз важливих засобiв естетичного виховання дитини в сiм'ї, на 

думку британцiв, є краса повсякденного життя, побуту. Науковцi з iнших країн  

неодноразово вiдзначали акуратнiсть англiйцiв в одязi, суворе пiдтримання 

чистоти в будинку, на вулицi. О. Водовозова пише, що у Британiї переодягалися 

по декiлька разiв на день, бiлизну мiняли кожного дня, а кiмнати прибирали 

щоранку [26, с. 39]. Л. Блань звертав увагу на те, що навiть у найбiднiших 

британських сiм'ях на вiкнах є горщики з квiтами. Пiклування британцiв 

про чистоту помешкання, намагання його прикрасити, оточити сiм'ю гарними 

й корисними речами, безумовно, виховують естетичний смак з раннього вiку. 

Дiти переважно самi з задоволенням допомагають створювати красу й затишок 

у домi [45, с. 126]. 

Батьки пiклуються i про прищеплення своїм дiтям навичок естетичної 

поведiнки. Для британцiв умiння тримати себе за столом – наука першої 

необхiдностi. Щодо цього вони дуже прискiпливi, i найменше вiдхилення вiд 

норми вважають ознакою поганого тону [55, с. 27]. 

Британцi намагаються навчити своїх дiтей вiдчувати й розумiти красу 

працi. З цiєю метою залучають синiв i дочок до виконання побутових завдань: 

оздоблення помешкання, вирощування квiтiв, городини. 

Власним прикладом виховують батьки у своїх дiтей любов i дбайливе 

ставлення до природи. Перше знайомство дитини з рослинним i тваринним 

свiтом вiдбувається в сiм'ї. Близько половини родин у Британiї, як 

стверджують офiцiйнi данi, утримують хоча б одну домашню тварину, статус 

якої надзвичайно високий. Наприклад, у випадку наїзду на будь-яку 

домашню тварину закон зобов'язує зупинитися й попередити власника. 

Поблизу лондонського парку Баттерсi вже багато рокiв функцiонує притулок 

для домашнiх тварин, якi загубилися. Там завжди багато бажаючих забрати 

додому тварин з нелегкою долею. Британцi також мають спецiальний заклад 

(St. Tiggywinkles) для лiкування травмованих диких звiрiв. Телевiзiйнi передачi 

про життя тваринного свiту користуються чи не найбiльшою популярнiстю. 

Мiльйони сiмей роблять годувальницi для тварин поблизу своїх домiвок. 
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Цiлими родинами спостерiгають британцi за дикими птахами, щоб хоч на мить 

побачити представникiв якогось рiдкiсного виду [145, с. 46]. 

Любов до природи виявляється й у захопленнi подорожуванням. 

Британцi шукають мальовничi мiсця, нехтуючи небезпекою, пiднiмаються 

на високi гори, аби помилуватися краєвидом. Бережливе  ставлення до 

рослинного i тваринного свiту, облагороджування довкiлля має позитивний 

вплив на загальний розвиток дiтей, формує в них естетичний смак, 

умiння бачити й насолоджуватися красою природи. 

Характерною рисою британцiв є дбайливе ставлення до iсторiї, 

iсторичних i культурних пам'яток, це почуття вони виховують i у своїх дiтей. 

Ще М.П. Погодiн захоплювався англiйським звичаєм зводити пам'ятники 

нацiональним героям у Вестмiнстерському Аббатствi й доглядати за ними [45, 

с. 130]. У Шотландському Нацiональному вiйськовому меморiалi збереглися 

поiменнi списки всiх полеглих шотландцiв у Першiй i Другiй свiтових вiйнах. 

Завдяки старанням британцiв благодiйна органiзацiя "National Trust" 

(«"Нацiональна довiра»"), мета якої – зберегти якнайбiльше пам'яток 

старовини, надавши їм статусу iсторичних i культурних державних пам'яток, 

надзвичайно змiцнила свої позицiї за останнiй час. Вона нараховує близько 1,5 

мiльйонiв членiв, є третiм найбiльшим землевласником у Британiї i найбiльшою 

серед подiбних органiзацiй у свiтi [45, с.131]. 

Н. Алхазова дослiдила, що виховний вплив мають також традицiї та 

обряди, що пов'язанi з народними святами. Готуючись до Рiздва, Масляницi, 

Великодня, дiти непомiтно для себе оволодiвають не лише певними трудовими 

вмiннями й навичками, народною мораллю, а й естетичною, побутовою 

культурою, нормами поведiнки [6, c. 123] . 

Значну увагу британськi фахiвцi придiляють захисту емоцiйної сфери 

дитини. Пiд емоцiйним захистом мається на увазi недопущення руйнування 

вразливої психiки дитини. Для того щоб дитина почувалася психологiчно 

комфортно, батьки мають створити атмосферу любовi в родинi, надати дитинi 

впевненiсть, що її люблять, що вона потрiбна й бажана. Дитина має вiдчувати 
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емоцiйну пiдтримку з боку батькiв, бути впевненою в їхнiй щиростi та 

доброзичливостi. Використання системи заохочень i стимулiв, замiсть 

залякувань та покарань, створює атмосферу довiри мiж батьками i дiтьми, 

позитивно впливає на емоцiйний розвиток дитини. C. Нелсон вважає, що 

виявлення з боку батькiв дружнiх, емоцiйно забарвлених знакiв уваги до 

дитини – ласки, обiймання, пестливого дотику, прихильного тону голосу або 

привiтних жестiв тощо – позитивно впливає на дитячу афективну сферу, 

формує почуття впевненостi, знiмає емоцiйну напругу, запобiгає появi депресiї, 

ознак аутичної поведiнки та почуття власної меншовартостi [196, с. 35]. 

Вищезазначенi постулати щодо захисту емоцiйного стану дитини мiстять 

у собi важливi психолого-педагогiчнi iдеї й положення, дотримання яких має 

забезпечити сталий емоцiйний розвиток зростаючої особистостi. 

Батьки, на думку К. Фiнкенауера, мають формувати в дiтей почуття 

любовi до iнших людей, потребу турбуватися про них та допомагати їм. 

Важливою складовою емоцiйної розвиненостi особистостi вважається здатнiсть 

вiдчувати психiчний стан iншого, виявляти почуття жалю та спiвчуття 

стосовно молодших та старших за вiком людей, слабких, хворих, знедолених, 

надавати їм допомогу, пiклуватися про своїх бабусь та дiдусiв. Емпатiйнi 

якостi мають бути насиченi безкорисною любов'ю й турботливiстю, базуватися 

на альтруїстичних цiнностях [166, с. 387]. 

М. Гурiй дослiдив, що громадянське виховання старшокласникiв 

вважається у Великiй Британiї однiєю з найважливiших передумов розвитку 

сучасного суспiльства, основна мета якого – формування громадянськостi як 

важливої й необхiдної якостi особистостi. Громадянськiсть охоплює 

внутрiшню свободу й повагу до державної влади, почуття самоповаги та 

культуру мiжнацiонального спiлкування [41, c. 237].  

Становлення особистостi пiдлiткiв вiдбувається в умовах глобалiзацiї 

суспiльства (global dimension). Науковцi Великобританiї С. Беверiдж, Л. Брукс, 

Д. Бакiнгем та iн. [146, 149, 150] доводять, що громадянство окремої країни 

можна по-справжньому зрозумiти, розглядаючи його в широкому контекстi та 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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взаємозв'язку з iншими країнами. Процес глобалiзацiї супроводжується 

зiткненням iнформацiйних технологiй, стандартизацiєю методiв працi, 

розвитком мiждержавних структур, поширенням впливу засобiв масової 

iнформацiї та мiжкультурної комунiкацiї, її асиметричнiстю тощо.  

Значна увага придiляється у Великiй Британiї вихованню в пiдлiткiв 

громадянських якостей у трьох напрямах (strands of citizenship education): 

полiтичної грамотностi, соцiальної та моральної вiдповiдальностi, суспiльної 

зайнятостi (задiяностi у спiльнотах). Британськi педагоги, спiвпрацюючи з 

сiм'єю, головний акцент роблять на оволодiннi пiдлiтками вмiнннями в царинi 

громадянознавства. До основних з них вiдносять: умiння обробляти 

iнформацiю (Information processing skills); формувати власнi судження 

(Reasoning skill; запитувати (Enquiry skills); творчо мислити (Creative thinking 

skills); оцiнювати (Evaluation skills). Найважливiшими механiзмами, якi 

сприяють процесу становлення громадянина, вважаються iдентифiкацiя, 

наслiдування, конформнiсть, вживання в соцiальну роль, пiдтримання 

внутрiшньої узгодженостi поглядiв, самоспостереження [41, c. 238].  

          Громадянська культура передбачає громадянську освiченiсть, 

компетентнiсть, досвiд участi у полiтичному життi суспiльства, громадянську 

зрiлiсть особистостi, яка характеризується духовно-моральними якостями, 

цiннiсними орiєнтацiями та свiтоглядно-психологiчними характеристиками. За 

Д. Бакiнгемом, громадянське виховання пiдлiткiв у Великiй Британiї являє 

собою складну динамiчну систему, яка об'єднує в собi: набуття знань, що 

формують уявлення про форми функцiонування громадянина в полiтичнiй, 

правовiй, економiчнiй, соцiальнiй та культурнiй сферах демократичної 

держави; формування громадянських умiнь та досвiду участi в полiтичному 

життi суспiльства; розвиток громадянських норм, цiнностей та якостей, 

наявних у громадян демократичного суспiльства [150, c. 62]. 

Основними засадами сiмейного виховання у британського народу стали 

свобода й незалежнiсть, практичнiсть та кориснiсть для суспiльства, а вiдтак 

головним завданням сiмейної педагогiки є фiзичне загартування i формування 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
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характеру. Загальновизнаними рисами британського характеру є: практичнiсть, 

дiловитiсть, працьовитiсть, величезна енергiя, сильна воля i практичний 

розум, гордiсть i безмежна любов до своєї батькiвщини, законослухнянiсть, 

стабiльнiсть, консерватизм, мовчазнiсть i стриманiсть у почуттях. Вони майже 

не пiддаються впливу часу i є однiєю з тих основ, на яких будується народна 

думка про виховання дитини в сiм'ї. Становленню вищевказаних рис 

пiдпорядковується стиль життя британцiв. За словами Iвана Музички, 

кожний народ має свiй "родинний дух" [45, с. 52]. Iснує загальноприйнята 

думка, що британець завжди вiрний сiм'ї й родинному вогнищу. Вона 

вiдображена в такому народному прислiв'ї: "There is no place like home" 

(Скрiзь добре, а вдома найкраще). Сiмейне життя нагадує iдеал спокою, 

злагоди, зручностi. Англiйцi говорять про свiй родинний дiм: " Every 

Englishman's house is his castle" (Мiй дiм – моя фортеця) [8, c. 25]. Це замок, 

маленька недоторкана держава, кордони якої нiкому сторонньому порушувати 

не дозволено. Лорд Вiльям Пiт висловлювався про те, що оселю кожного 

англiйця називають замком не через те, що її оточують вал чи бастiони. Вона 

може бути вкрита соломою, i вiтер свистiтиме крiзь кожну щiлину, але навiть 

король не може зайти туди без згоди господаря [17, c. 56]. Така уява про дiм 

як замок, фортецю проводить чiтку межу мiж приватною й суспiльною 

власнiстю. Вона свiдчить про намагання британцiв жити в окремих 

помешканнях, бажано з невеликим садом, i всiляко чинити опiр будiвництву 

багатоповерхових будинкiв, якi знеособлюють дух сiм'ї. Типовий британський 

будиночок є двоповерховим, знаходиться трохи далi вiд дороги й з усiх 

бокiв оточений невеликими деревами або кущами. Цю умовну огорожу легко 

подолати навiть 2-3-рiчнiй дитинi. У такий спосiб британцi оголошують 

усьому свiту, що тут починається їхня приватна власнiсть. Саме у власному 

будинку плекають родинний дух з усiєю дбайливiстю i любов'ю. Багато 

британцiв дають своїм оселям iмена, наприклад: "The Cedars" (Пiд кедрами), 

"The Poplars" (Пiд тополями), "The Rhubarb Cottage" (Ревеневий котедж) [30, с. 

9]. Вони вкладають у слово "home" всю душу, i, мабуть, найкращий переклад не 
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зможе передати iстинну суть цього поняття. За висловом Джона Раскiна, 

сiмейне вогнище – це священний храм, де не лише знаходиш захист вiд 

усiляких образ, а й позбуваєшся страху та сумнiвiв. Якщо ж вiн не виконує 

цiєї функцiї й допускає можливiсть переступати порiг дому чужим, без 

згоди й любовi iнших, – це вже не англiйський home, це не бiльше як шматочок 

зовнiшнього свiту, перекритий дахом [2, с. 87]. 

Перше, що вiдрiзняє Британiю, i що визначає характер її жителiв, – чiтка 

органiзацiя сiмейного життя й побуту; їх завжди описували з великою 

повагою, як взiрець для наслiдування. Слово "комфорт" проникло до нас iз 

Англiї й довгий час асоцiювалося саме з цiєю країною. Описуючи затишок 

одного британського дому, В.Ф. Одоєвський лаконiчно характеризував його: 

"Все було продумано з англiйською передбачливiстю для сiмейного життя" 

(Цит. за: [4, с. 167]). В.I. Даль був вражений надзвичайним порядком i 

чистотою в будинку англiйця Давiдсона: "Все було влаштовано просто, але для 

практичної користi, не лише для одного вигляду, а для дiйсного 

користування" (Цит. за: [4, с. 50]). Органiзацiя побуту ще раз пiдтверджує 

думку, що англiєць, звикши розраховувати лише на самого себе, вiдповiдно до 

цього облаштовує i своє сiмейне життя. 

Iндивiдуалiзм родинного вогнища британцiв проникає i в їхнє сiмейне 

життя та традицiї виховання, де немає такого уявлення про склад родини, як у 

нас – з цiлою армiєю двоюрiдних братiв i сестер, тiток, дядькiв i под. Коло 

родини зводиться у них до тих її членiв, що живуть разом [4, с. 25].  

У минулому столiттi французький дослiдник сiмейного виховання у 

Британiї М. Леклерк писав, що "не знає, де б з такою повнотою зберiгався 

авторитет i престиж давньоримського pater familias, як у середовищi глави 

англiйської сiм'ї" [78, с. 67]. Це – король, надiлений майже божественними 

правами. Батька-англiйця не посмiють ослухатися нi дружина, нi дiти. Його 

бажання не обговорюються. Сини поважають, а дружина всiляко пiдтримує цю 

повагу своєю поведiнкою. Вiн не обмежує себе заради дiтей, не зобов'язується 

накопичувати грошi, щоб залишити у спадок пiсля смертi. Багатовiкова 
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традицiя вимагає вiд нього передати старшому синовi родове помiстя й дати 

хорошу освiту iншим дiтям, щоб тi змогли самостiйно заробляти на життя. 

Британка – вiрна своєму чоловiку, дiтям, їй притаманнi фiзична 

енергiя i моральна твердiсть. Вона – любляча дружина й турботлива мати, але 

без надмiрної нiжностi до дiтей. Мати-британка не оберiгає нi сина, нi доньку 

вiд небезпеки, а дає можливiсть самостiйно пiзнати життєвi труднощi й 

навчитися долати їх [149, c. 39]. 

Сiмейне виховання базується на довiрi та повазi. Дiтей змалку фiзично 

загартовують, учать нести моральну вiдповiдальнiсть за свої вчинки, 

ненавидiти брехню. Iдеал британської сiм'ї – рано стати самостiйним, 

одружитися за коханням, мати здорових дiтей, багато заробляти, нiчого не 

вiдкладати, жити в повному достатку, багато подорожувати i при цьому не 

втрачати нi хвилини. Незалежнiсть, iндивiдуалiзм, простiр для розвитку 

особистостi складають найсуттєвiшi ознаки сiмейного виховання британцiв. 

Це повнiстю вiдповiдає британському духу й поглядам суспiльства, якi 

передовсiм вимагають вiд своїх членiв особистої енергiї та iнiцiативи, фiзичної 

загартованостi та твердого характеру [149, c. 49]. 

Принципи сiмейного виховання у Великiй Британiї є переконаннями, 

нормами, правилами, якими керуються батьки з метою формування в 

молодого поколiння витривалостi, здатностi органiзму боротися за iснування, 

моральної стiйкостi. Аналiз наукової лiтератури дає пiдстави видiлити такi 

основнi принципи сiмейного виховання, у британськiй етнопедагогiцi: 

гуманiзм, зв'язок виховання з життям, природовiдповiднiсть, врахування 

вiкових та iндивiдуальних особливостей дiтей, виховання в працi, 

систематичнiсть i послiдовнiсть, єднiсть вимог i поваги до особистостi, 

поєднання дорослого керiвництва з розвитком самостiйностi та iнiцiативи, а 

також керiвна роль родинного впливу на процес загального виховання [45, c. 

75]. 

Дитина – iстота, надiлена власною цiннiстю, а тому вимагає поваги та 

гуманного ставлення до себе. Дж. Локку належить велика заслуга в 



 142 

осмисленнi принципу гуманiзму, що визначає вибiр найдоцiльнiших засобiв 

виховання [69, с. 60]. 

I народна, i наукова педагогiка Великої Британiї впродовж 

багатовiкової iсторiї утверджували в сiмейному вихованнi принцип 

урахування вiкових та iндивiдуальних анатомiчних, фiзiологiчних, 

психологiчних особливостей. Рiчард Мюлькастер закликав здiйснювати 

виховання вiдповiдно до цих особливостей [149, с. 51]. Дж. Локк вимагав, щоб 

змiст i методи виховання вiдповiдали вiку, життєвому досвiду, силам i 

можливостям дiтей, їх iндивiдуальним особливостям. За його словами, "навряд 

чи знайдеться хоч двоє дiтей, до яких у вихованнi можна було б 

застосувати один метод" [111, с. 141]. 

Знання дитячої природи необхiдне всiм, хто бере участь у процесi 

виховання, – переконував Г. Спенсер у працi "Виховання розумове, моральне й 

фiзичне" [92, c. 85]. Подiбнi думки висловлював i Р. Оуен, вимагаючи вiд 

вихователiв обов'язкового вивчення дитини, пiзнання її природних задаткiв, 

здiбностей i врахування їх [98, с. 72]. 

З вiком дитини змiст виховання розширюється, а отже, збiльшуються 

виховнi турботи, про що нагадують англiйськi прислiв'я: "A little child weighs 

on your knee, a big one on your heart" (Малi дiти – малий клопiт; великi дiти – 

великий клопiт); "Children when they are little make their parents fool, when 

they are great they make them mad" (Малi дiти змушують плакати, а великi – 

зводять з розуму) [8, с. 25]. 

Народна виховна практика британцiв у сiм'ї тiсно пов'язана з життям i 

це цiлком зрозумiло, адже її основна мета – пiдготувати молодь до активної 

участi у виробничiй, суспiльнiй, духовнiй дiяльностi. "Щоб дiзнатися, що 

таке добро, треба вiдчути це на життєвому досвiдi", – переконанi британцi 

[30, с. 20]. Англiйськi прислiв'я розкривають суть буття, показують необхiд-

нiсть пiдготовки до життєвих труднощiв, щоб умiти стiйко протистояти їм: 

"Life is not a bed of roses" (Життя прожити – не поле перейти); "Life is great if 

you don't weaken" (Життя чудове, якщо людина не падає духом) [8, с. 75].  
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Виховання в сiм'ї становить цiлiсну єднiсть, у якiй усi ланки 

взаємопов'язанi й взаємозумовленi. Цей процес вимагає вiд батькiв 

систематичностi, послiдовностi, узгодженостi виховних впливiв. "As you make 

your bed, so you must lie on it" (Як постелив, так i виспишся), – говорить 

англiйське прислiв'я. Рiзко проти непослiдовностi в сiмейному вихованнi 

висловлювався Г. Спенсер, називаючи її "найгiршим злом морального 

виховання" [83, с. 184]. На думку вченого, та мати, котра постiйно погрожує 

дитинi то тим, то iншим покаранням i рiдко втiлює свої погрози, нашвидкуруч 

вiддає накази i, опам'ятавшись, вiдразу вiдмiняє їх, до одного й того ж учинку 

ставиться сьогоднi суворо, а завтра – нi, готує багато бiд i для себе, i для дiтей [8, 

с. 129]. 

У британського народу найбiльшим авторитетом користуються 

батьки, котрi вимогливо ставляться до своїх дiтей: "One father is enough to 

govern one hundred sons" (Одного батька достатньо, щоб керувати сотнею 

синiв); "One father is more than a hundred school masters" (Один батько 

значить бiльше, нiж сотня учителiв) [30, с. 17]. 

Уважне й турботливе ставлення до дитини, що поєднується з 

вимогливiстю, робить непотрiбними суворi покарання. Як згадував 

Е. Демолен, англiйцi рiдко сварять своїх дiтей, а бiльше вдаються до натякiв i 

порад, при цьому висловлюють їх, не пiдкреслюючи батькiвської влади, а так, 

щоб дитина сама зрозумiла, чого вiд неї вимагають, що вона повинна 

знати [43, с. 96 ]. 

Британська сiмейна педагогiка твердить, що вимоги батькiв повиннi 

бути доцiльними, зрозумiлими, посильними, справедливими, 

систематичними i послiдовними. Дж. Локк наголошував ще й на тому, що 

дорослi неодмiнно повиннi дотримуватися єдностi вимог у вихованнi й 

однаково реагувати на вчинки дiтей [80, с. 78]. 

Без поваги до особистостi вимогливiсть втрачає свою цiннiсть. "Boys will 

be men" (Хлопчики – майбутнi чоловiки); "The child is father of the man" (Дитина 

– майбутнiй батько), – нагадують англiйськi прислiв'я [30, с. 27]. Секрет 
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формування високої самооцiнки в британцiв полягає в доброзичливому 

ставленнi до дитини, повазi до неї, готовностi прийняти її такою, якою вона є, i 

водночас умiти контролювати, вимагати виконання певних правил, 

зумовлених її роллю в сiм'ї. Дитина в очах дорослих британцiв – це 

самостiйна людина, в якої вмiло виховується любов до свободи й почуття 

самоповаги, тобто те, що формує розвинену особистiсть з почуттям власної 

гiдностi. Г. Спенсер заохочував всiма засобами сприяти саморозвитку дiтей, 

спонукаючи їх робити власн i дослiдження й висновки [92, с. 22]. У 

самодисциплiнi i самостiйностi бачив Дж. Локк найважливiшу умову 

розумної поведiнки i керiвництва собою за рiзних обставин життя (Цит. за: 

[69, с. 93]). 

На думку британських вчених Ш. Гайден, Л. Голлман, А. Рiво [175, 181, 

200], вирiшальним фактором успiшного виховання є моральний клiмат сiм'ї, вiд 

нього залежить, якою виросте дитина. Родинне благополуччя визначається 

високим рiвнем родинної моральностi, духовностi, задоволення емоцiйно-

психологiчних потреб. У хорошiй сiм'ї, де батько й мати живуть у злагодi, де 

панують стосунки взаємної поваги, перед дитиною розкривається людська 

краса, душевний спокiй, рiвновага й под. Тому серед завдань сiмейного 

виховання у британцiв чiльне мiсце посiдає створення атмосфери емоцiйної 

захищеностi дитини, тепла, любовi, умов для розвитку її почуттiв, 

самореалiзацїї. 

Отже, мета, змiст, завдання i принципи сiмейного виховання 

британцiв спрямованi на всебiчну пiдготовку дитини до життя. У них 

вiдображенi й знаходять подальший розвиток загальноприйнятнi в усьому свiтi 

думки про виховання. Проте особливостi матерiального й духовного розвитку 

країни, нацiонального характеру, стилю сiмейного життя i взаємин 

висувають на перший план у вихованнi британцiв фiзичне загартування i 

формування вольового характеру. 
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3.2. Методи сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї 

  

Форми виховання британської етнопедагогiки реалiзувалися методами, 

спрямованими на формування правильної поведiнки дитини в суспiльствi.  

Пiд методами виховання (вiд гр. methodos – спосiб, шлях) розумiємо 

способи впливу вихователя на свiдомiсть, волю i поведiнку вихованця з метою 

формування в нього стiйких переконань i певних норм поведiнки. Вивчення 

теоретичних пiдходiв i практики сiмейного виховання дозволяють визначити 

методи сiмейного виховання як сукупнiсть способiв виховних взаємодiй 

батькiв з дiтьми, що допомагають останнiм розвивати свою свiдомiсть, почуття 

i волю, активно стимулюють (заохочують) формування досвiду поведiнки, 

органiзацiю самостiйної дитячої життєдiяльностi, повноцiнний моральний i 

духовний розвиток. Мета виховання – iдеальне передбачення кiнцевих 

результатiв виховання [134, c. 39].  

У вiтчизняному i закордонному психолого-педагогiчному дослiдженнях 

немає єдиної класифiкацiї методiв виховання дiтей у сiм’ї. Проте дослiдники 

роблять спробу видiлити бiльш значущi (основнi, головнi) i менш значущi 

(допомiжнi, додатковi методи виховання).  

Вiтчизнянi i закордоннi дослiдники визначають i класифiкують методи 

виховання таким чином, що в цих класифiкацiях є багато загального i 

спiвпадiнь, хоча при цьому прослiдковуються вiдмiнностi: наприклад, 

переконання, привчання, органiзацiя практичної дiяльностi, порада, прохання, 

зауваження, повчання, заборона (Г.Гмайнер); переконання, навiювання, 

привчання, вправа, вимога, заохочення i покарання, особистий приклад батькiв 

(И.В.Гребенников), привчання, вiдволiкання, контроль, вимога, винагорода 

(заохочення), покарання (Дж.Добсон), навiювання, переконання, вправа 

(А.Г.Ковальов); прохання, iнструкцiя, винагорода, покарання (Р.Кэмпбелл); 

переконання, привчання, терпiння, вимога, заохочення, покарання (Б.Спок) 

[134, c. 148].  
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Вивчення досвiду виховання дiтей пiдлiткового вiку у сiм'ї, порiвняльний 

аналiз методiв, що застосовують батьки i педагоги, дають можливiсть 

стверджувати, що важко видiлити окремi методи сiмейного виховання 

неправомiрно (хоча сам термiн "методи сiмейного виховання" ввiйшов у 

науковий побут), тому що мова йде про використання загальноприйнятих 

методiв виховання в педагогiцi в процесi сiмейного виховання. Батьки, як i 

педагоги, використовують той самий комплекс (набiр, сукупнiсть) 

педагогiчних методiв виховання. Помiчається тiльки специфiка в застосуваннi 

цих методiв пiд час виховання дiтей в умовах сiм'ї, що залежить вiд загальної 

культури батькiв, їхнього життєвого досвiду, психолого-педагогiчної 

пiдготовки i способiв органiзацiї життєдiяльностi батькiв i дiтей. Специфiка 

використання методiв виховання дiтей у сiмейних ситуацiях зумовлена:  

— пiдходами до вибору мети виховання, що ставлять перед собою 

батьки;  

— змiнами у стилi сiмейного життя, у морально-психологiчному клiматi 

сiм'ї;  

— iндивiдуалiзацiєю виховання в сiм'ї (переважна бiльшiсть родин 

виховує одного-двох дiтей);  

— родинними зв'язками i почуттями батькiв, iнших членiв сiм’ї i дiтей, 

що можуть iдеалiзувати можливостi дiтей, перебiльшувати їхнi здiбностi i 

супiнь вихованостi;  

— особистiсними якостями батька, матерi, iнших членiв сiм'ї, їх 

духовними i моральними цiнностями й орiєнтирами;  

— досвiдом батькiв пiд час реалiзацiї комплексу методiв з урахуванням 

вiку i психофiзiологiчних особливостей дiтей [134, c. 182].  

Серед методiв народного виховання дiтей пiдлiткового вiку Великої 

Британiї велика роль вiдводилася iграм, значну частину яких складали 

iмiтацiї ритуалiв, звичок i традицiї, якi iснували в британському суспiльствi . 

Великого значення надавали i виховнiй силi слова. У XVIII столiттi у 

Сполученому Королiвствi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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стали з'являтися дитячi книжки. Успiхом серед дiтей користувалися народнi 

казки, виховне значення яких важко переоцiнити. У народних казках 

прославлялося добро i засуджувалося зло, оспiвувалася праця, благороднi 

моральнi якостi людини [45, c. 109]. 

Важливими засобами виховання пiдростаючого поколiння були 

мемуари, родоводи, родиннi ритуали, якi голова родини передавав своїм 

нащадкам.  

Упродовж багатовiкової iсторiї свого розвитку британська сiм'я 

виробила й широку систему методiв стимулювання, серед яких особливе 

мiсце займають педагогiчна вимога, суспiльна думка, напуття, заборона, 

застереження, заохочення й покарання, орiєнтацiя на очiкувану радiсть, 

змагання, напучення, похвала, нагорода, навiювання тощо. 

У педагогiчнiй лiтературi Великої Британiї значна увага придiляється 

питанню покарань, особливо фiзичних [69, 92, 98, 119]. Дисциплiна завжди 

була основним критерiєм, за яким визначалося вмiння батькiв виховувати 

дiтей, хоча бiльшiсть з них вiддавала перевагу самодисциплiнi. Фiзичнi 

покарання застосовуються, як правило, не за одну, а за декiлька провин або ж за 

особливий вчинок – брехню, вiдкрите нехтування батькiвським наказом тощо 

[55, с. 51]. Однак те, що батьки в окремих випадках припускають необхiднiсть 

фiзичних покарань, не означає, що вони схвалюють цей метод виховання, 

оскiльки не вважається доцiльним контролювати дитину через страх [4, с. 28]. 

У сiмейному вихованнi британцiв органiчно поєднуються змiст, 

методи та умови всебiчного й гармонiйного розвитку особистостi. Глибоке 

знання батьками характеру дитини, оволодiння прийомами й методами 

впливу на неї, з одного боку, i сiмейна злагода, взаєморозумiння мiж членами 

родини, готовнiсть прийти на допомогу в скрутну хвилину, з iншого, – запорука 

успiху. 

У британських сiм'ях систематичний вплив батькiв на дiтей 

здiйснюється рiзноманiтними методами. Рацiональним способом перевiрки 

ефективностi кожного з них є, за словами Г. Спенсера, оцiнка того, наскiльки 
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досягається основна мета – "виховати людину, здатну жити повноцiнним 

життям" (Цит. за: [92, с. 146]). Тому прiоритетними визнаються тi методи, якi 

формують суспiльну поведiнку, сприяють нагромадженню практичного 

життєвого досвiду, готують до трудової дiяльностi. До них належать: сам 

уклад життя та дiяльностi дiтей, неухильне дотримання правильного режиму 

працi та вiдпочинку, виконання рiзних доручень i обов'язкiв, iгри та забави.  

Найбiльший вплив на дiтей пiдлiткового вiку має особистий приклад 

батькiв i стиль взаємин мiж членами родини. Наслiдуючи батька i матiр, 

дитина засвоює сiмейнi традицiї. Недарма Дж. Локк застерiгав, що дитяча 

схильнiсть до наслiдування накладає на батькiв величезну 

вiдповiдальнiсть бути в очах своїх нащадкiв прикладом чесностi, 

вихованостi, порядностi [69, с. 35]. 

Оскiльки британцi основну увагу спрямовують на формування 

вольового характеру й фiзичної загартованостi, то однiєю з найбiльш дiєвих 

форм сiмейного виховання вважають режим або чiткий i розумний 

розпорядок життєдiяльностi. Уривки з листiв, спогади, наведенi у книзi 

Лiнди Полок "Батьки i дiти впродовж трьох столiть", дають пiдставу 

говорити про традицiйно насичений розпорядок дня юних британцiв, за 

якого чiтко регуламентується час на певний вид дiяльностi [55, с. 49]. 

Англiйськi народнi приказки також спонукають глибоко замислитися над тим, 

що життя не вiчне, а тому треба вмiти рацiонально використовувати кожну 

хвилину: "Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise" 

(Хто рано лягає i рано встає, здоров'я, багатство й розуму наживе); "Early 

bird catches the worm" (Раннi пташки росу п'ють, а пiзнi – слiзки ллють); 

"Never put off till tomorrow what you can do today" (Нiколи не вiдкладай на 

завтра те, що можна зробити сьогоднi); "Lost time is never found again" 

(Утрачений час нiколи не повернеш) [8, с. 39]. 

У британських сiм'ях дiтей традицiйно залучають до виконання 

рiзних доручень i обов'язкiв: вони доглядають за молодшими братиками 

й сестричками, домашнiми тваринами, оздоблюють помешкання та под. Це 
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дисциплiнує їх, формує почуття вiдповiдальностi, вчить доводити розпочату 

справу до кiнця. "End crowns the work" (Кожнiй справi кiнця гляди), – говорить 

англiйська народна мудрiсть [30, c. 18]. 

Уклад життя дитини в британськiй сiм'ї, неухильне дотримання режиму 

роботи й вiдпочинку, виконання обов'язкiв i доручень є основою формування 

позитивних якостей особистостi. 

 Обов'язковим компонентом сiмейного виховання британцiв є фiзичнi 

вправи. Привчити їх регулярно виконувати сприяє цiлий комплекс 

прийомiв (складових методу, що визначають шлях реалiзацiї його вимог): 

вимогливiсть, показ, тренування, контроль, самоконтроль. Дж. Локк був 

глибоко переконаний у тому, що доброчесностi досягають лише шляхом 

вироблення гарних звичок, для цього вiн радив,  привчаючи дiтей до розумних 

дiй, бути ласкавим i не намагатися виховати одразу декiлька звичок, а, 

закрiпивши одну, переходити до iншої. Звичка, за словами видатного 

педагога, – це "шлях повторної практики" пiд керiвництвом вихователя [111, 

с. 120]. 

Центральне мiсце у формуваннi суспiльної поведiнки дитини займає 

гра. Як вiдомо, iгри вимагають великих затрат фiзичної енергiї, спритностi та 

кмiтливостi. У спадщинi видатних британських педагогiв дитячi забави 

здобули високу оцiнку. На їх позитивне значення для морального i фiзичного 

розвитку дитини звертали увагу Р. Мюлькастер i Т. Мор [19, c. 82]. Дж. Локк 

наполягав на застосуваннi iгрових форм навчання [80, c. 35]. Р. Оуен бачив 

дидактичну користь гри не лише в тому, щоб викликати радiсть у дитини-

пiдлiтка, а й пiдвищити її зацiкавленiсть до навчання [98, c. 47]. 

Здавна в практицi сiмейного виховання британцiв побутують методи, 

якi вiдiграють провiдну роль у формуваннi суспiльної свiдомостi: розповiдь, 

бесiда, роз'яснення, наставляння, iнформування, порада, дискусiя. 

Британська педагогiка надає великого значення силi слова: "Better the feet 

slip than the tonque" (Краще оступитися, нiж обмовитися); "Many words cut 

more than swords" (Слово – не стрiла, а глибоко ранить) [8, с. 94]. 



 150 

Формування поведiнки дитини органiчно поєднуюється з розвитком 

свiдомостi. Без такої єдностi Дж. Локк i Г. Спенсер вважали немислимим 

повноцiнний моральний розвиток [111, с. 58]. "Вищою iнстанцiєю поведiнки 

людини є її свiдомiсть, а не звичка. Не звичка спрямовує свiдому дiяльнiсть 

людини, а, навпаки, людина повинна свiдомо користуватися звичкою", – писав 

Дж. Локк у "Думках про виховання" [80, с. 44]. 

Серйозно i стримано пiдходить британська педагогiка до застосування 

заохочень i покарань. Найпоширенiшими видами заохочень є похвала, 

подяка, нагорода, ласкавий погляд, усмiшка. "Немає кращого засобу, щоб 

розвинути у дитини кмiтливiсть i бажання вчитися, нiж похвала", – писав 

Р. Ашам у "Шкiльному учителi" (Цит. за [45, с. 33]). 

Будь-який вид заохочення змiцнює вiру в себе, у свої сили й 

можливостi. Однак, застерiгав Дж. Локк, слiд уникати надмiрних похвал, щоб у 

дiтей не з'явилася звичка очiкувати нагороди за будь-який успiх. Вiдомий 

англiйський педагог рiшуче засуджував схильнiсть батькiв застосовувати 

нагороди, пов'язанi з фiзичним задоволенням: iграшки, солодощi, розваги – i 

наполягав на моральних стимулах. Дiти повиннi цiнувати насамперед сам 

факт схвалення, а не вагомiсть його [111, с. 110]. Проти нагород у 

загальноприйнятому розумiннi виступав i Г. Спенсер. На його думку, 

найцiннiшим є психологiчне задоволення, яке одержує дитина вiд власної 

працi, доброго вчинку [92, c. 98]. 

У практицi сiмейного виховання британцiв використовуються й 

покарання, найчастiше у виглядi зауваження, реплiки, осуду, обмеження 

окремих прав дитини. Загалом британська народна й наукова педагогiка 

завжди засуджували тi види покарань, якi принижують людську гiднiсть, 

впливають на здоров'я. Про непотрiбнiсть i безпосередню шкоду, якої 

завдають тiлеснi покарання i фiзичний бiль, писав свого часу Р. Ашам [45, с. 

79]. На думку Дж. Локка, частi покарання – ознака неправильно органiзованого 

виховання, хоча зовсiм вiдмовитися вiд них неможливо. Переконуючи в тому, 

що тiлеснi покарання принижують дитину, пробуджують у нiй замкнутiсть, 
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фальшивiсть, брехливiсть, створюють "рабський характер", вiн усе ж не був до 

кiнця послiдовним у своїх поглядах i вимагав силою придушувати впертiсть 

непокiрних дiтей, проти яких усi iншi засоби вже використанi [80, с. 52]. 

Проти постiйних погроз, покарань i заборон у сiмейному вихованнi 

виступав Г. Спенсер, запевняючи, що вони створюють жахливу ситуацiю в сiм'ї 

й негативно вiдбиваються на дiтях. Як i Дж. Локк, вiн вважав, що 

застосовувати покарання варто помiрковано, лише в мiру необхiдностi, 

нiколи не карати за пiдозрою чи в станi рiзкого збудження або гнiву [92, с. 123]. 

Рiшучим противником системи залякувань i покарань, що широко 

використовувалися в старiй школi, був i Р.Оуен. "Карати дiтей – це все одно, 

що додавати їм отруту в їжу", – писав вiн [98, с. 69]. 

Однiєю з гострих проблем сучасної британської сiм'ї, що потребує 

ґрунтовного дослiдження, пошуку причин i засобiв запобiгання, є так зване 

"domestic violence" – родинне насильство. Донедавна його вважали лише 

сiмейною проблемою, що не стосується суспiльства в цiлому, i, вiдповiдно, 

мiцно тримали за "зачиненими дверима" (NCH Action for Children, 1994). Через 

конфiденцiйнiсть та секретнiсть педагоги й полiтики вдавали, що проблеми 

не iснує. Єдиною службою, яка займалася питанням насильства в 

британських сiм'ях протягом кiлькох десяткiв рокiв, були державнi 

притулки, органiзованi на початку 70-х рокiв ХХ столiття. Проте статистика 

свiдчить, що насильство набуло значних масштабiв, а отже, проблема iснує i 

вимагає пильної уваги й вивчення [162, c. 143]. 

Британський соцiолог Добеш у 1979 роцi навiв данi, згiдно з якими 

насильство в сiм'ї займає друге мiсце серед важких злочинiв, зафiксованих 

полiцiєю Великої Британiї, i становить 25% усiх правопорушень ( Цит. за: 

[179, с. 34]). У звiтi про кримiнальнi злочини 1992 p. "British Criminal 

Survey" вказувалося, що кожного року 53 000 жiнок стають жертвами наруги й 

образ з боку чоловiка, при цьому варто зауважити, що полiцiя одержує данi 

лише про один iз п'яти таких випадкiв [179, с. 69]. Статистика NCH Action 

for Children свiдчить, що принаймнi 750 000 дiтей у Великiй Британiї 
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страждають вiд тривалих травм внаслiдок насильства в сiм'ї (NCH Action for 

Children, 1994). Понад 36000 дiтей перебувають на облiку "Child Protection 

Register" [179, с. 25]. Отже, якщо брати до уваги лише фiзичнi спроби 

насильства, то їх кiлькiсть становить вiд 25 до 60%. 

Поняття "domestic violence" (насильство в сiм'ї) – багатогранне. За 

визначенням члена Мiжнародного товариства з питань запобiгання 

жорстокостi стосовно дiтей Керолiн Макгi, це емоцiйна, психологiчна, 

фiзична й сексуальна образа жiнки та дiтей у домашнiх умовах, наявнiсть якої 

свiдчить про те, що дiм, сiм'я перестають бути безпечним м iсцем, де 

можна шукати порятунку (Цит. за: [179, с. 41]). На думку М. Гестер, що 

займається дослiдженням  цiєї проблеми, саме через те, що насильство 

становить загрозу для родини й дитини, воно є бiльш небезпечним, нiж 

будь-який iнший вид наруги, адже породжує пригнiчення в дiтей, що 

призводить до зривiв у їх поведiнцi, посилює агресивнiсть особистостi. 

Ситуацiя погiршується тим, що дiти можуть страждати вiд рiзних форм 

насильства одночасно, не маючи змоги протидiяти їм [179, c. 208]. 

До останнього часу британськi науковцi не придiляли належної уваги 

впливу насильства в сiм'ї на фiзичний, емоцiйний, психологiчний розвиток 

дiтей, окрiм випадкiв, коли тi безпосередньо були його жертвами. Хоча, за 

даними газети "The Independent" (29 жовтня 1991 року), щороку приблизно 50 

дiтей стають свiдками вбивства матерi чи батька; у 46 % дiтей, як наслiдок 

цього, знижується iнтелект, спостерiгаються зриви у поведiнцi, агресивнiсть. 

Звичайно, такi статистичнi данi не могли залишатися поза увагою 

громадськостi Сполученого Королiвства, тому за останнi декiлька рокiв 

з'явилися науковi дослiдження, якi довели, щосiмейне насильство 

справляє значний негативний вплив розвиток дiтей не лише тодi, коли вони є 

його жертвами, а й коли стають свiдками наруги над матiр'ю чи iншими 

родичами (Цит. за: [45, с. 84]). 

М. Гестер, провiвши серiю дослiджень за поведiнкою дiтей, дiйшов 

висновку, що насильство в сiм'ї є причиною їх страждань i виснаження, 
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вияву у них негативних рис характеру, збiльшення агресивностi дiтей. Учений 

наголосив на тому, що реакцiя на насильство часто не вiдповiдає дiйсному 

емоцiйному стану дитини. Деякi неповнолiтнi реагують на насильство лише 

через певний час, але це не означає, що воно не вплинуло на них [179, с. 74]. 

С. Хок вважає, що бiльшiсть дiтей шкiльного вiку, якi є свiдками чи 

жертвами насилля в сiм'ї, ховають справжнi емоцiї i страждання за маскою 

безтурботностi та благополуччя, намагаються вдавати соцiально бажаний тип, 

тодi як насправдi глибоко страждають [174, с. 57]. 

71% таких юних британцiв заявляє, що ймовiрно й самi 

використовуватимуть цi методи в майбутнiх стосунках. У науковiй лiтературi 

таке явище називається "цикловою теорiєю насильства" [174, с. 95]. 

Реакцiя кожної дитини на насильство в сiм'ї неоднакова, тому важко 

говорити про єдиний пiдхiд до розв'язання цього питання. Окрiм того, деякi 

дiти потребують довготривалої, iншi – епiзодичної пiдтримки. Передовсiм 

варто усвiдомити, що насильство в сiм'ї є злочином i дiти повиннi знати це, 

вважають британськi науковцi. Як наслiдок, у Великiй Британiї з'явилися 

програми, що збiльшують обiзнанiсть дiтей з цiєю проблемою. Серед них – 

"Kidscape" ("Порятунок дитини"), яка розробляє методи захисту вiд насильства; 

"Childline" ("Дитяча лiнiя") – добровiльна органiзацiя, куди 24 години на добу 

дiти можуть безкоштовно зателефонувати й одержати пораду [175, с. 68]. 

У груднi 1991 року уряд Великої Британiї ратифiкував Конвенцiю 

Об'єднаних Нацiй "Про права дитини", яка чiтко визначає ставлення сучасного 

суспiльства до цього питання. Основнi положення Конвенцiї надають дитинi 

право на пiклування i можливiсть жити в сiм'ї. Батькам i опiкунам гарантується 

допомога вiд держави у виконаннi обов'язкiв, пов'язаних з вихованням [175, c. 

77].  

Сучасний пiдхiд до захисту прав дитини полягає в тому, щоб 

запобiгти подальшому насильству та неувазi до запитiв дитини, й водночас 

визнає, що сiм'я є найсприятливiшим середовищем для розвитку й виховання. 

Завдання в тому, щоб забезпечити родину належною пiдтримкою i 
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допомогою, якi б звели до мiнiмуму стресовi ситуацiї й можливостi 

заподiяння шкоди дитинi. 

Велика Британiя пам'ятає й iншi пiдходи до розв'язання цiєї 

проблеми. За законом "The Poor Law" ("Закон для бiдних") 1934 року, якщо 

батькiв визнавали безпорадними в питаннях сiмейного виховання, то держава 

залишала за собою право втручатися й забирати неповнолiтнiх до спецiальних 

закладiв. Проте науковi дослiдження 50-80-х рокiв виявили, що цi установи не 

давали дiтям всебiчного розвитку. У Великiй Британiї визнали, що в iнтересах 

дiтей доцiльнiше вiддавати їх на виховання опiкунам [177, с. 57]. 

Значною вiхою в розв'язаннi проблеми став Закон про дiтей (The 

Children Act). Вiн був прийнятий у 1989 р., коли з новою силою постало 

питання громадської й професiйної турботи про дiтей, якi стали жертвами чи 

свiдками насильства. Закон стверджує, що дiтям краще, коли їх виховують i 

про них турбуються у власних сiм'ях, тому i спрямований вiн на 

змiцнення всiх видiв родинних стосункiв. У Законi пiдкреслюється, що 

держава не може втручатися в сiмейне виховання, доки дiї батькiв не будуть 

квалiфiкуватися, як небезпечнi для дитини. Головна увага спрямована на 

запобiгання можливостi насильства в сiм'ї та байдужостi до запитiв дiтей. 

Передбаченi пiдтримка й допомога родинi в стресових ситуацiях, якi завдають 

дiтям шкоди, а також втручання держави в разi виникнення ризику 

сексуального, фiзичного чи емоцiйного насильства [177, с. 43]. 

Самовиховання – ще один метод, який посiдає чiльне мiсце у практицi 

родиного виховання британцiв. "У такому суспiльствi, як англiйське, – писав 

П.Ф. Каптерєв, – кожний розраховує лише на себе, особисту енергiю, а тому 

все життя англiйця проходить у тому, що вiн учиться або навчає 

самодопомоги – self-help" [62, с. 13]. 

Мотив самовиховання простежується у фiлософських та педагогiчних 

працях Ф. Бекона, Р. Оуена, Дж. Локка, Г. Спенсера та iн. [119, 98, 69, 92], 

"Самоспостереження, самостримування –  ось до чого повинн i  звикати 

д iти",  –  писав Дж. Локк [69, с. 46]. Г. Спенсер бачив головну мету у 
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вихованнi такої людини, яка здатна була б керувати собою самостiйно. Як 

справжнiй англiєць, вiн гпишався тим, що з англiйською дитиною важче 

справитися, нiж з десятком нiмецьких, якi не звикли до самостiйностi [92, с. 23]. 

На самовиховання налаштовують юних британцiв i англiйськi казки, 

народнi традицiї, обряди, символи й свята, дати родинного календаря. 

Англiйськi народнi прислiв'я навчають; "If you want a thing done well, do it 

yourself (Якщо хочеш, щоб щось було добре зроблено, то зроби його сам); "If 

we can't as we would, we must do as we can" (He можеш , як хочеш, – роби, як 

можеш) [8, с. 15]. 

Серед стимулiв самовиховання варто назвати спiлкування з iншими 

людьми та релiгiю. 

Найважливiшим засобом як виховання, так i самовиховання у 

британцiв є родина. Британцi переконанi, що традицiйно складене в них 

дбайливе ставлення до органiзацiї сiмейного побуту має неабиякий вплив на 

особу. Як влучно висловлювався з цього приводу Л. Вiзе, англiйцi люблять 

повторювати, що чистота в домi веде до чистоти духовної [24, с. 13]. Першi 

роки свого життя дитина проводить у дитячiй кiмнатi. Це її володiння, тут 

вона є повним господарем i привчається до самостiйностi. Батьки 

намагаються не обмежувати  її постiйними напучуваннями, безперервним 

наглядом, що вбиває будь-яку особисту iнiцiативу, вiдчуття власної 

вiдповiдальностi, забирає простiр для розвитку особистостi. Навпаки, 

дитинi надають вiдповiдну для вiку свободу. При цьому переслiдується 

єдина мета – якомога швидше привчити її до самостiйностi. Цьому завданню 

пiдпорядковується внутрiшнiй iнтер'єр кiмнати. Зазвичай, це свiтле й чисте 

примiщення. Його часто провiтрюють, i воно мiстить якнайменше усiляких 

прикрас. Батьки не стежать постiйно за своїми маленькими дiтьми, сприяючи 

тим самим розвитку їхньої iнiцiативи. На думку М. Леклерка, британець ще не 

встигає вийти з дитячої кiмнати, як його уже спонукають дiяти самостiйно: 

все, що оточує його – стимул до дiяльностi [78, с. 86]. 
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Сiмейний побут покликаний формувати й iншi позитивнi риси 

характеру. На думку британцiв, добре влаштоване житло – запорука 

виховання почуття власної гiдностi й незалежностi. Щодня, повертаючись у 

добре обставлений, затишний, з усiма зручностями дiм, вони вiдчувають себе 

людьми, що заслуговують на вiдповiдну повагу. А якщо в людини є таке 

почуття, вважають британцi, то це стимулює до постiйного розвитку й 

самовдосконалення. 

Той, хто ставить бiльшi вимоги до себе i до оточуючих, хто звик до 

нормального, влаштованого побуту, змушений буде працювати бiльше й 

краще, i його зусилля пiдтримуватимуться конкретним видимим результатом. За 

спостереженнями Е. Домелена, англiйцям доводиться наполегливо трудитися, 

щоб жити так, як вони вважають необхiдно жити, як вони звикли до цього в 

дитинствi та юностi в будинку батькiв [43, с. 59]. 

Отже, сiмейний побут дисциплiнує, стимулює юних британцiв до 

подальшої працi. Традицiя зобов'язує батькiв передати у спадок дiтям дiм у 

якнайкращому станi, вони повиннi пiдтримувати його, щоб забезпечити 

вiдповiдне життя з усiма зручностями i своїй родинi. 

Якщо у вихованнi виявилися недолiки, то застосовується такий метод, як 

перевиховання. Потенцiйнi можливостi сiм'ї в перебудовi неправильно 

сформованих поглядiв, в усуненнi причин хибної поведiнки дитини британцi 

вбачають у сприятливiй сiмейнiй атмосферi, чуйному ставленнi до потреб 

кожного. Про силу перевиховання говорять англiйськi прислiв'я: "Ragged colt 

may make a good horse" (3 поганого лошати може бути добра коняка);  

"Wanton kittens make sober cats" (Дикi кошенята стають розсудливими 

котами); "Naughty boys sometimes make good men" (3 неслухняних хлопчикiв 

деколи виростають гарнi чоловiки) [8, с. 27]. 

Певну роль у вихованнi пiдростаючого поколiння на Заходi взяли на себе 

учнiвськi органiзацiї: скаутськi загони, шкiльнi кооперативи.  

Перша органiзацiя скаутiв у Великобританiї була створена в 1907 р. Основнi 

iдеї скаутизму були розробленi англiйським полковником Р. Баден-Пауеллом 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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(1898 р.). Дiяльнiсть скаутських загонiв на природi, воєнiзованi iгри розвивали 

в дiтей пiдлiткового вiку смiливiсть, iнiцiативу, рiшучiсть, виховували 

громадянськi якостi, любов до Батькiвщини. Iгри, захоплюючи дiтей та 

пiдлiткiв, спонукали їх виконувати таку роботу i такi вправи, якi мали для них 

виховну цiннiсть. Скаутинг – напрям патрiотичного виховання, яке витримало 

випробування часом i дiє донинi. Г. Грибанова вважає, що це не не просто гра, 

в нiй закладенi широкi можливостi вiйськово-патрiотичного виховання [36, c. 

26]. 

Методи, засоби, стимули виховання, виробленi британською 

народною i науковою педагогiкою протягом столiть, постiйно 

удосконалюються i доповнюються. 

 

3.3. Компаративний аналiз української i британської систем сiмейного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку 

 

Параметри, якi бралися для порiвняння української i британської систем 

сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку, такi: основнi положення народної 

педагогiки, обов'язки батькiв, iдеальнi моделi сiмейного виховання, цiннiснi 

орiєнтацiї (прiоритети): свiтогляднi, психологiчнi (рiзниця в самосвiдомостi, 

якостях характеру), поведiнковi; вплив сiм'ї на пiдлiткiв та їхнiй контакт з 

сiм'єю, системи заохочень i покарань, умови батькiвської успiшностi, пiдходи, 

принципи, методи сiмейного виховання i под. Причиною порiвняння є 

необхiднiсть прослiдкувати спiльнi i вiдмiннi риси двох виховних систем для 

кращого їх розумiння i окреслення напрямкiв, за якими можливе удосконалення 

української виховної системи сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку.  

Сiм'я, за визначенням англiйського фахiвця в галузi родинної педагогiки 

С. Гудмана, становить сенс буття британця, оскiльки саме в нiй формується 

нацiональний характер, закладаються пiдвалини етнiчної iдентифiкацiї, 

плекаються специфiчнi риси соцiальної та iндивiдуальної поведiнки [170, с. 

76]. Це – вiдданiсть своїй країнi, її культурi, традицiям, любов до рiдної землi, 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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природного оточення, турботливе ставлення до живого (свiйських та диких 

тварин i рослин), працелюбнiсть, передбачливiсть, ощадливiсть, акуратнiсть, 

надiйнiсть, респектабельнiсть, добродiйнiсть, щирiсть. М. Євтух i М. Тадєєва, 

аналiзуючи якостi, притаманнi британцям, видiляють такi, як чеснiсть, 

релiгiйнiсть, доброчесне ставлення до сiм'ї та сiмейного життя [55, с. 59]. Для 

британцiв сiм'я є уособленням стабiльностi, комфортностi, надiйностi, 

впевненостi в сьогоденнi й майбутньому, тому вони намагаються проводити 

вiльний час у родинному колi, не заважаючи один одному. Сiмейний дiм для 

британця – це i фортеця, де вiн має захист i поповнює фiзичнi й душевнi сили, i 

предмет його гордощiв, сенс життя. Тому британцi придiляють чимало уваги 

оздобленню своєї оселi й присадибної дiлянки [45, c. 139]. 

Сiмейне життя i родиннi цiнностi ототожнюються британцями з 

добробутом i стабiльнiстю в країнi, тому здорова сiм'я, побудована на високих 

моральних i духовних традицiях, усвiдомлюється як надiйна основа держави. 

Таке ставлення до сiм'ї зумовлюється вiдповiдальнiстю за вибiр подружжя, 

оскiльки шлюб має забезпечити особистi та громадянськi потреби британця. 

Виховання в родинi – важливий аспект для британцiв. Обов'язок батькiв, 

навiть зайнятих на роботi – придiляти час своїм дiтям, цiкавитися їхнiми 

успiхами й розвитком, знати їхнi захоплення i проблеми. Сiмейнi походи на 

природу, екскурсiї, пiкнiки, регулярнi спiльнi вечерi – невiд'ємна частина 

побуту багатьох британських сiмей [149, c. 305].  

Погляди британцiв на сiмейне виховання подiбнi до основних положень 

української народної педагогiки, яка проголошує й утверджує культ 

найголовнiших цiнностей суспiльства – культ Матерi, Батька, Родини, 

Доброти, Честi, Гiдностi й Поваги до Людей; культ бережливого ставлення до 

природи [6, 140]. Через тисячолiття нашi народи пронесли традицiю влаш-

товувати родиннi свята (iменини, хрестини, весiлля, вхiдчини тощо), на якi 

запрошуються близькi й далекi родичi, друзi. Родинними святами в нас 

вважаються i Новий рiк, i Рiздво Христове, i Великдень, коли сходяться i 

з'їжджаються дiти й онуки, збирається вся родина [6, 139; 61, c. 45]. 
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Англiйцi не розраховують на пiдтримку з боку близьких родичiв, але ця 

особливiсть є бiльше англiйською, нiж британською рисою, вона менш 

притаманна багатосiмейним iрландцям, а також шотландцям з їхнiми кланами 

[132, c. 57].  

Родиннi зв'язки, поняття родинного боргу ослабленi в Англiї правом 

первородства. Все майно (а в аристократичних сiм'ях i титул) здавна 

переходило у спадок тiльки старшому синовi. Його iншi брати й сестри  не 

одержували нiчого, а тому повиннi були влаштовувати свою долю самостiйно. 

Британськi батьки не схильнi робити заощадження для того, щоб згодом 

передати їх своїм нащадкам. Вони прагнуть забезпечити дiтям освiту, навчити 

їх самостiйностi й вiдпускають молоде поколiння жити незалежним життям, як 

тiльки вiдчувають, що пiдлiтки можуть дбати про себе самi [61, c. 37]. Т. 

Кравченко вважає, що українцi бiльш схильнi мислити категорiями сiм'ї [72, c. 

207], для британця бiльш звичними координатами слугують особистiсть i 

суспiльство [61, c. 46]. 

На вiдмiну вiд українських поглядiв i реалiй, у Сполученому Королiвствi 

навiть за скрутних економiчно-побутових умов, iдея про спiльне проживання 

пiд одним дахом не сумiсна з канонами приватного життя. Бабусi й дiдусi у 

Великiй Британiї, зазвичай, не обтяженi турботами про онукiв, особливо якщо 

онуки живуть далеко вiд бабусiв i дiдусiв i бачать їх кiлька разiв на рiк. Таке 

ставлення виникає з iдеалу самостiйностi й самодостатностi. Дiти – це турбота 

батькiв, вони повиннi самi думати, хто буде займатися їхнiми дiтьми. 

Британськi бабусi люблять своїх онукiв, вони пригощають їх по суботам i 

недiлям, беруть до себе на декiлька тижнiв пiд час вiдпустки батькiв, але не 

погоджуються бути для дiтей постiйними безкоштовними няньками, цiнують 

свою незалежнiсть [77, c. 78]; натомiсть українськi бабусi й дiдусi вважають 

своїм обов'язком допомагати дiтям i онукам [65, c. 129]. 

На вiдмiну вiд України, у Великiй Британiї особливiстю останнiх рокiв є 

те, що вдома з дiтьми частiше почав залишатися батько, а матерi роблять 

кар'єру i їхнього заробiтку вистачає для забезпеченого iснування сiм'ї. Р. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Голдман дослiдив, що нерiдко батьки користуються перевагами гнучкого 

графiка або роботи через вiртуальний офiс, щоб присвячувати сiм'ї якомога 

бiльше часу [169, c. 61].  

Британська родина менше захищає дитину пiдлiткового вiку вiд 

зовнiшнього свiту, вплив батькiв поступається впливу соцiального середовища. 

Дитину виховують так, щоб вона вiдчувала себе в компанiї своїх однолiткiв i 

наставникiв, як у власнiй родинi. Вона змалку вiдчуває себе не тiльки 

самостiйною, але й соцiально вiдповiдальною особистiстю [155, c. 46]. 

На думку Дж. Коулмана, британський пiдлiток, порiвняно iз зарубiжними 

однолiтками, зазвичай володiє меншим багажем знань, але має бiльший досвiд 

налагодження стосункiв з людьми, досконалiшi умiння впевнено поводити себе 

в суспiльствi дорослих. Вiн повнiше усвiдомлює свої права та обов'язки в 

соцiальному оточеннi. Розумовий та емоцiйний розвиток молодого британця 

йде повiльнiше, нiж у юнакiв iнших країн, але вiн краще пiдготовлений до 

участi в громадському життi. Виховання соцiальної вiдповiдальностi 

вважається в Британiї важливою частиною формування людського характеру. З 

дитинства дiти звикають не замикатися в сiмейнiй атмосферi. Навички 

суспiльно-полiтичної дiяльностi виробляються на основi власного життєвого 

досвiду завдяки вiдповiдному спрямуванню британської освiти i широкому 

розповсюдженню рiзних форм добровiльної працi. Умiння викладати й 

вiдстоювати свої погляди публiчно, не губитися перед великою i недружньо 

налаштованою аудиторiєю притаманне представникам усiх класiв 

британського суспiльства. В основi  суспiльного життя Великої Британiї 

лежить традицiйне уявлення, що кожна людина, крiм основних справ або 

занять, зобов'язана вiддавати частину свого часу i сил певнiй дiяльностi, що 

лежить поза її особистими iнтересами. Готовнiсть облишити свої справи, щоб 

стати в нагодi людям, а також повага до людини та до її гiдностi є 

нацiональною рисою британцiв [155, c. 47].   

На вiдмiну вiд українцiв, британцям притаманна вiра в цiннiсть 

добровiльної працi на громадських засадах, така дiяльнiсть – поширена, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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урiзноманiтнена й шанована. Люди в Британiї бiльш охоче беруться за будь-

яку справу, якщо вбачають у нiй обов'язок не службовий, а громадянський, так 

зване "соцiальне хобi" [157, c. 109]. 

Багато видiв соцiальних послуг органiзовуються в країнi на добровiльних 

засадах i здiйснюються безоплатно. Свого часу це стосувалося й народної 

освiти, коли на пожертви заможних людей вiдкривалися школи для сирiт. 

Такими ж методами були створенi першi безкоштовнi лiкарнi для нужденних 

[161, c. 67].  

Найпоширенiша риса громадської дiяльностi в Британiї – це комiтети, якi 

створюються з багатьох приводiв. Саме тут удосконалюються навички 

суспiльно-полiтичної дiяльностi, закладенi зi шкiльної лави. Комiтети, 

товариства й асоцiацiї проводять дiяльнiсть на основi пропозицiй, компромiсiв, 

голосувань, доповiдей, передвиборних угод, дебатiв i под. [192, c. 112].  

На вiдмiну вiд українцiв, британцi зводять до рiвня культу незалежнiсть i 

самостiйнiсть людини, а в громадському планi цiнують почуття причетностi. Їм 

властиве бажання належати до невеликої групи людей з однаковими 

iнтересами, поглядами чи прагненнями, яких об'єднує, наприклад, загальний 

iнтерес до колекцiонування марок, спiльнi спогади про школу, загальне 

прагнення не допустити будiвництва хiмiчного заводу на березi мальовничого 

озера i под. Вiдповiдно до своїх поглядiв британцi виховують своїх дiтей 

пiдлiткового вiку [192, c. 114]. 

На противагу українським, релiгiйнi уявлення британцiв 

характеризуються iндивiдуалiзмом, опорою на власнi сили, вiрою у свою 

обранiсть, а також високими моральними стандартами в повсякденному життi, 

працьовитiстю, правдивiстю, стриманiстю в почуттях. Цi якостi допомогли 

економiчному й культурному розвитку Сполученого Королiвства, вони  мали 

визначальний вплив на формування британського характеру. Дiти британцiв 

одержували виховання, засноване переважно на фундаментальних бiблiйних i 

сiмейних цiнностях; iснувала й мережа релiгiйних недiльних шкiл. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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Християнська мораль i цiнностi продовжують впливати на британську модель 

сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку [192, c. 117].  

Церква у Великiй Британiї наголошує на практичнiй сторонi релiгiї, а не 

на духовнiй. Вона прагне впливати не на свiдомiсть людей, а на їхню 

поведiнку. Церква вважає, що затвердження моральних норм – бiльш дiєвий 

шлях до вдосконалення людини, нiж такi засоби впливу на особистiсть, як, 

наприклад, сповiдь у католикiв; натомiсть українська православна церква 

притримується споконвiчних традицiйних поглядiв [200, c. 826]. 

Сполучене Королiвство є християнською країною переважно в етичному 

сенсi. Дж. Голсуорсi у своїй трилогiї "Кiнець глави" писав: "Велика частина 

англiйської привiлейованої касти не християни, а конфуцiанцi, їм притаманнi: 

вiра в предкiв i традицiї, повага до батькiв, чеснiсть, стриманiсть у зверненнi, 

м'якiсть iз тваринами i пiдлеглими, невибагливiсть i стiйкiсть перед хворобами 

й смертю " (Цит. за [44, с. 56]). 

Українцi так само, як i британцi, керувалися релiгiйними заповiдями i 

християнською мораллю, в сiм'ях iснувало й iснує поняття «"грiх»". У народi 

грiхом вважають негiдний вчинок, що суперечить народнiй моралi. Згiдно до Г. 

Кiт, з незапам'ятних часiв в Українi вважалися грiховними i пiдлягали 

загальному осуду такi вчинки, як зрада Батькiвщинi, iнтимнi зв'язки дiвчини з 

парубком до одруження, народження позашлюбної дитини, неповага до батькiв 

та старших за вiком, глузування з калiк, грабiжництво, обман, подружня 

невiрнiсть, порушення церковних догм i настанов тощо [65, c. 142]. 

В. Федяєва встановила, що кодекс народної моралi, вироблений 

десятками поколiнь українцiв, регламентував норми й правила поведiнки в 

родинi чи в колективi, де на першому мiсцi стоїть повага до громадської думки: 

«"На смiх людям»", «"Не смiши людей»", «"Люди засмiють»", «"Що люди 

подумають»", «"Не можна, бо що люди скажуть»". Наш народ напрацював 

велику кiлькiсть випробуваних часом навчально-виховних засобiв, якi, хоч i 

простi, але надзвичайно ефективнi. Хорошi вчинки завжди мали схвалення, 

позитивнi вiдгуки, а непоряднi – осуд [131, c. 47]. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Британськi фахiвцi в галузi сiмейного виховання пiдкреслюють, що саме 

батьки передають дитинi мудрiсть життя, яку також одержали вiд своїх батькiв. 

Таким чином, сiм'я є тим осередком виховання, який нiчим не можна замiнити, 

де виховуються й передаються у спадщину кращi риси людської особистостi, 

плекаються її розум, почуття, дух. Громадяни Великої Британiї зумiли 

виробити в собi такий набiр якостей, як умiння спокiйно виходити зi скрутних 

ситуацiй та вiдчуття повної внутрiшньої свободи, полiткоректнiсть та 

законослухнянiсть. Основи подiбного менталiтету закладаються з раннiх рокiв, 

виховуються в сiм'ї i в школi. У британських хлопчикiв-пiдлiткiв, як i в 

українських, культивується смiливiсть, iнiцiативнiсть, здатнiсть самостiйно 

приймати рацiональнi рiшення, вмiння заступитися за себе i близьких, 

волелюбнiсть i впевненiсть у собi. Того ж чекають i вiд дiвчаток, адже за 

вiдсутностi чоловiка жiнка повинна вмiти виконувати його обов'язки [149, с. 

65].. 

На виховання дiтей пiдлiткового вiку в сiм'ї суттєво впливає 

суспiльний iдеал, що панує у Великобританiї. Вiн уособлює найкращi моральнi 

якостi людської особистостi. Цей iдеал – бути джентльменом. Поступово це 

поняття стало принципом i регулятором суспiльного й особистого життя. 

Зовнiшньою ознакою джентльмена є одяг i хорошi манери, прийнятi в 

суспiльствi. Однак головним вважається дотримання моральних канонiв 

поведiнки. Джентльмен – людина чесна й релiгiйна, скромна й порядна, 

енергiйна й практична. Вiн має гарну освiту, розсудливий i стриманий, завжди 

готовий пожертвувати своїм часом i грошима заради доброї справи, вмiє як 

керувати, так i пiдкорятися комусь. Його гасло – працювати i боротися все 

життя i в усьому зберiгати почуття власної гiдностi (self-respect) й самоповаги. 

Це зовсiм не означає мати високу думку про себе, а навпаки – обов'язково 

спiввiдносити свої вчинки з поняттями честi й совiстi [45, c. 154]. 

Як пише В. Федяєва, на Українi також iснує iдеальна модель сiмейного 

виховання, яка передбачає те, що дитина – це особистiсть, це людина; кожна дитина 

є унiкальною, зi своєю фiзичною та емоцiйною енергiєю, здiбностями, умiннями, 
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iнтересами, справами, потребами й вимогами. Iдеальна   модель   сiмейного 

виховання може бути реалiзована, якщо будуть врахованi за таких умов:   знання   

батьками   цiннiсної  основи   виховання   дiтей; усвiдомлене створення сiм'ї; 

моральна готовнiсть до виховання дiтей; розумiння, що для виховання дiтей 

необхiднi знання з психологiї, педагогiки, медицини, фiзiологiї, народної 

педагогiки, педагогiки сiм'ї;   прагнення,   щоб   усi пiдсистеми структурно-

функцiональної моделi сiм'ї залишалися сталими, злагоджено функцiонували. 

Особливо важливим є збереження подружньої любовi;   переживання  радостi  вiд  

спiлкування  з  дiтьми; допомога дитинi за рiзних життєвих ситуацiй.   Батьки 

повиннi бути   добрими, вимогливими.   Вони мають  розумiти   i   пiдтримувати   

своїх дiтей,   давати їм  поради, спрямовувати в необхiдному напрямi [131, c. 233]. 

Одна з головних цiнностей української iдеальної сiм'ї – вмiння любити й 

поважати один одного. В такiй родинi в дитини розвивається почуття 

прекрасного, вона навчається радiти  життю, в неї виховується впевненiсть у собi, 

переконання у власнiй значущостi, можливостi свого зростання. З перших днiв 

життя дитина засвоює надзвичайно велику кiлькiсть iнформацiї через iнтонацiю, 

звуки, запахи, дотики, тому вона одразу має сприйматися дорослими як особистiсть, 

а не тодi, коли пiде до школи або створить власну сiм'ю [131, с. 234]. 

На вiдмiну вiд українських сiмей, де вважається важливим виховання 

слухняностi, в британських сiм'ях приорiтетним стає виховання 

вiдповiдальностi. Британським дiтям властива iнiцiативнiсть i зацiкавленiсть, 

активнiсть i постiйна зайнятiсть, – це є їхньою життєвою позицiєю, на вiдмiну 

вiд української вiдстороненостi й певної пасивностi («"моя хата скраю»") [32, c. 

186]. 

Британських дiтей привчають бути законослухняними, чесними 

громадянами i стежити за тим, щоб їхнi товаришi теж були законослухняними, 

не мовчати i скаржитися на порушення. Така модель поведiнки є природною й 

загальноприйнятою [149, с. 45].  

У сферi спiлкування мiж українцями й британцями також iснують окремi 

розбiжностi. На вiдмiну вiд української моделi, британцi користуються 
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правилом позитивного спiлкування (якщо не можеш сказати нiчого 

позитивного, краще промовчи) [149, c. 67]. 

Забезпеченим британцям не властиве прагнення створювати для своїх 

дiтей пiдлiткового вiку особливi умови, адже їм належить адаптуватися до 

умов ринку й конкуренцiї. Синiв i дочок потрiбно заздалегiдь привчати до 

реалiй повсякденного життя, тому дiти часто навчаються у паблiк скулз (public 

schools), якi працюють в режимi iнтернату [149, с. 87]. 

Школа, релiгiя i правосуддя в Британiї спрямовують свою дiяльнiсть на 

затвердження певних суспiльних норм у поведiнцi людини, тому що британцям 

притаманний практичний пiдхiд до морально-етичних проблем [150, c. 202]. 

 На вiдмiну вiд української школи, британська система виховання надає 

прiорiтет характеру, а не iнтелекту. Вважається, що про характер людини 

суспiльство судить за її вчинками, а не за поглядами. Правосуддя в Британiї, як 

i саме суспiльство, виходить у своїх оцiнках тiльки з учинкiв, а не з мотивiв 

[150, с. 91].  

Як i в українських закладах освiти [139, c. 13], у школах Великої Британiї 

культивується мультикультурнiсть та iнтернацiоналiзм, дiтям пiдлiткового вiку 

пояснюють, що всi люди, незалежно вiд расової, нацiональної, релiгiйної або 

мовної належностi, володiють рiвними правами й можливостями [155, c. 52].  

На вiдмiну вiд українських шкiл, у Сполученому Королiвствi курс iз 

сексуального виховання входить до навчальних планiв загальноосвiтнiх 

закладiв освiти, проте його вiдвiдування – факультативне, i батьки мають право 

вiдмовитися вiд того, щоб їхня дитина була присутня на подiбних уроках [153, 

c. 92].  

Українська практика виховання надає перевагу теоретичним знанням, 

натомiсть безсумнiвною перевагою британського пiдходу до виховання є 

акцент на практичних знаннях i навичках. Курс на прагматизм зумовлений 

британським менталiтетом [160, с. 98].  

Британський дитячий колектив вирiзняється терпимiстю. Для нього не 

характернi ситуацiї, коли над дiтьми смiються або знущаються однолiтки. Рудi, 
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капловухi, дiти в окулярах та iн. почуваються в колективах спокiйно. Iснує  

залежнiсть вiд району, де знаходиться навчальний заклад, але бiйки та iншi 

порушення дисциплiни – виняток, а не правило для британських дiтей [192, c. 

139]. 

Послугами гувернерiв, найманих вихователiв i приватних учителiв 

представники середнього класу (а саме до нього належить основна маса 

населення) у Великобританiї практично не користуються, квалiфiкований 

фахiвець у галузi виховання дiтей вимагає значних витрат, i бiльшiсть сiмей не 

може собi такого дозволити [198, c. 17], натомiсть в Українi поширена 

практика занять дiтей з так званими репетиторами [25, c. 118].  

Подiбно до України, британське законодавство прямо не забороняє 

тiлесних покарань дiтей, проте в суспiльствi превалює думка, що виховнi 

заходи такого типу є застарiлими й свiдчать про невисокий iнтелектуальний i 

моральний рiвень батькiв, якi їх застосовують. Скарги дiтей у школi або 

сусiдам на насилля з боку матерi, батька чи опiкунiв, зовнiшнi його ознаки 

(синцi, садни тощо) можуть створити до серйознi проблеми тим, хто застосовує 

неадекватнi заходи впливу. У 2004 роцi в Англiї та Уельсi введений закон, за 

яким дозволено "помiрнi тiлеснi покарання". Але якщо дiтей карають таким 

чином, якщо на них залишаються слiди, – це пiдсудна справа. Бити дiтей 

заборонено, так само як i дорослих [179, c. 148]. 

Українська сiмейна педагогiка також обережно пiдходить до покарання 

дiтей i не схвалює методiв, якi є виявом жорстокостi та завдають шкоди 

фiзичному й психiчному здоров'ю дитини, принижують її людську гiднiсть 

[131, c. 43; 31, c. 129]. 

На вiдмiну вiд України, в Сполученому Королiвствi залишати дiтей до 12 рокiв 

без нагляду заборонено, i батьки можуть бути притягнутi до адмiнiстративного, 

а якщо це спричинило якiсь серйознi наслiдки (травма, пожежа), то й 

кримiнального покарання [162, c. 1007].  

Карають дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї шляхом позбавлення 

розваг, солодощiв, iграшок та iнших задоволень. Але якщо дитина скаржиться 
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на це оточуючим, такий учинок батькiв може розцiнюватися як протиправна 

дiя, що спричинила фiзичний або моральний збиток (abuse). Оптимальним 

способом пояснити дитинi, що вона поводила себе неправильно, є бесiда. 

Вважається, що будь-яке покарання має супроводжуватися докладним 

поясненням його мотивiв. На перший погляд, такий пiдхiд може видатися 

складним та неефективним, що веде до вседозволеностi з боку дiтей, однак 

практика засвiдчує, що цей метод дисциплiнує дiтей i батькiв i його варто 

частiше використовувати в практицi сiмейного виховання на Українi [162, c. 

1020]. 

Встановлено, що кожного восьмого дорослого британця били або 

ображали в дитинствi [179, с. 62]. Кiлькiсть тих, хто страждає вiд критики чи 

просто неуваги, ще бiльша. А там, де є образи, конфлiкти, неувага до дитини, де 

батьки (опiкуни) самi знаходяться в станi стресу, депресiї i не спроможнi 

виконувати батькiвськi обов'язки, вважає британський педагог Р. Баркер, 

сiмейне життя може викликати важкi страждання, тривалi депресивнi стани i 

навiть агресивнiсть. Тисячi британцiв звертаються за допомогою до юристiв, 

лiкарiв, церкви чи страждають психiчними розладами, пояснюючи свiй 

стан негативним морально-психологiчним клiматом у сiм'ї [145, с. 81]. 

Проблема насильства в родинi характерна не лише для Великої Британiї, 

вона має глобальний характер. Як свiдчать численнi повiдомлення у 

вiтчизнянiй перiодичнiй пресi, насильство над дiтьми має мiсце i у нашiй 

державi. Бiльше 50% населення України зазнало насильства в сiм'ї впродовж 

свого життя, при цьому 30% вiдчуло його в дитячому вiцi. Українськi жiнки 

потерпають бiльше вiд домашнього насильства, нiж вiд пограбувань, 

зґвалтування незнайомими та автомобiльних катастроф. 30-40% викликiв, що 

надходять до мiлiцiї, стосуються домашнього насильства, хоча у бiльшостi 

випадкiв про це у правоохороннi органи не повiдомляють. У звiтi МВС 

стосовно виконання Закону України "Про запобiгання насильству в сiм'ї" за 5 

мiсяцiв 2010 року зазначається: за вказаний перiод на облiку було близько 91 

тис. осiб; з них 94% становлять чоловiки i 6% – жiнки, якi учинили фiзичне 
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насильство в сiм'ї; з них близько 14 тис. осiб – психологiчне насильство в сiм'ї; 

918 – економiчне; 9 – сексуальне насильство. За 5 мiсяцiв 2010 року 

працiвниками правоохоронних органiв здiйснено близько 54 тис. виїздiв на 

сiмейнi конфлiкти. Незважаючи на наведенi статистичнi данi, проблема 

сiмейного насильства в Українi на сьогоднi мало вивчена, не узагальнена, їй 

придiляється недостатньо уваги як з боку педагогiчної науки, так i з боку 

органiв державної влади.  

У 2010 роцi зафiксовано 714 випадкiв насильства у сiм'ї по вiдношенню до 

дiтей; 2574 дитини перебувало на облiку з приводу насильства чи жорстокого 

поводження з ними. Iснує вдвiчi вища вiрогiднiсть того, що хлопчики, якi 

стають свiдками жорстокостi, скоять насильство по вiдношенню до своїх 

партнерiв, коли вони стануть дорослими [218]. 

Європейський Союз активно пiдтримує захист прав дiтей та жiнок, 

надаючи пакет технiчної допомоги з бюджетом у 14 мiльйонiв Євро через свою 

програму «"Права жiнок та дiтей в Українi»". Реалiзацiю даної програми було 

заплановано до кiнця 2011 року [218]. 

На думку британських вчених С. Гайден, Л. Голлман, А. Рiво [175, 181, 

200], вирiшальним фактором успiшного виховання є моральний клiмат сiм'ї, вiд 

нього залежить, якою виросте дитина. Родинне благополуччя визначається 

високим рiвнем родинної моральностi, духовностi, задоволення емоцiйно-

психологiчних потреб. У хорошiй сiм'ї, де батько й мати живуть у злагодi, де 

панують стосунки взаємної поваги, перед дитиною розкривається людська 

краса, душевний спокiй, рiвновага й под. Тому серед завдань сiмейного 

виховання у британцiв чiльне мiсце посiдає створення атмосфери емоцiйної 

захищеностi дитини, тепла, любовi, умов для розвитку її почуттiв, 

самореалiзацїї. 

Подiбне спостерiгається в педагогiцi сiмейного виховання iнших народiв. 

Так, український педагог В. Федяєва пише, що iсторiя доводить iстину: батьки 

тодi є успiшними, коли розумiють i подiляють дитячi надiї, переживання, успiхи, 

невдачi, страхи й перемоги, радiють кожним новим досягненням дитини (як 
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фiзичним, так i iнтелектуальним), бачать дитину сильною, вольовою, духовно 

багатою, справедливою, правдивою, людяною. Крiм цього, необхiдно розвивати 

силу iнтелекту, розумiти, що кожна дитина є унiкальною й неповторною [131, c. 

107]. 

Український iсторичний досвiд виховання дiтей визначає й такi умови 

батькiвської успiшностi, як умiння вчити дiтей бути творчими людьми, 

компетентними й значущими для суспiльства; розвивати емоцiйну сферу дитини 

(честь, страх, радiсть, любов, сором, вiдповiдальнiсть); вирiшувати проблеми 

сексуальностi через демонстрацiю кожним з батькiв належної (правильної) моделi 

поведiнки; привчати бути обережними, але давати розвиватися, самостверджуватися. 

Добре, коли дитина дiлиться своїми проблемами з батьками, розповiдає їм про свої 

труднощi, небезпечнi життєвi ситуацiї, якi виникали в неї i тi шляхи їх подолання 

якi вона обрала; необхiдно навчати дiтей мрiяти, бо це сприяє розвитку успiху як 

професiйного, так i життєвого, обговорювати з дiтьми їхнi бажання, плани 

досягнення поставленої мети. Добре, коли батьки не тiльки виховують, а й 

допомагають дитинi здiйснювати її мрiї. Успiшне виховання безпосередньо 

залежить вiд хороших стосункiв у сiм'ї, де батьки не забувають про довiрливi 

взаємостосунки з дiтьми, а не вибудовують їх на дисциплiнi [131, c. 110]. 

В українськiй та британськiй системах сiмейного виховання 

виокремлюються певнi пiдходи та принципи, якi збiгаються. Це, зокрема, 

стосується принципiв природовiдповiдностi, гуманiзму, урахування вiкових та 

iндивiдуальних особливостей дiтей та iншi. 

На вiдмiну вiд українських, бiльшiсть британських батькiв розумiює, що 

дiтям потрiбна безумовна любов, дитину треба любити не за певнi вчинки чи 

поведiнку, а за те, що вона iснує. Фрази «"Я тебе не люблю»", «"Ти поганий»" 

забороненi, натомiсть дається оцiнка вчинку або поведiнки дитини, а не її 

особистостi, використовується вираз «"Ти погано (неправильно) вчинив 

(поводився)»" [181, с. 72]. 

У Великобританiї багато уваги придiляється дотриманню зовнiшньої 

пристойностi: спiдницi повиннi бути певної довжини, одяг непрозорим. Дiтям 
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пiдлiткового вiку прищеплюється цнотливiсть [164, c. 27], натомiсть українськi 

пiдлiтки мають бiльше свободи i менше заборон у виборi одягу [72, c. 56]. 

На вiдмiну вiд українських сiмей, якi забезпечують своїм дiтям 

рiзноманiтне харчування, британцям властива невибагливiсть до їжi, дiтей 

привчають до простої одноманiтної їжi [149, c. 211].  

Порiвняня методiв сiмейного виховання в Українi й Великiй Британiї дає 

пiдстави зробити висновок, що окремi з них є спiльними для обох країн, зокрема 

приклад, педагогiчна вимога, вправи (реалiзуються через систему научiння), 

навiювання, словеснi методи, доручення, заохочення. За В. Федяєвою, з позицiй 

сьогодення, спираючись на iсторiю, виокремлюємо такi групи методiв виховання в 

сiм'ї: iдентифiкацiя, орiєнтацiя, адаптацiя, навiювання, презентацiя, фасилiтацiя 

(англ. facilitate – полегшувати, сприяти – стиль педагогiчного спiлкування, який 

передбачає полегшення взаємодiї пiд час спiльної дiяльностi, ненав'язлива допомога 

групi чи окремiй людинi в пошуцi способiв виявлення й розв'язання проблем, 

налагодженнi комунiкативної взаємодiї мiж суб'єктами дiяльностi), iнгiбiцiя 

(гальмування, повне або часткове, якого-небудь процесу за допомогою рiзних 

iнгiбiторiв; соцiальна iнгiбiцiя – зниження продуктивностi виконуваної людиною 

дiяльностi в присутностi стороннiх людей; прот. соцiальна фасилiтацiя) [131, с. 

253]. Цi механiзми дiють пiд час спiлкування дiтей як iз дорослими членами родини, 

так i з iншими дiтьми [9, c. 27].  

На iндифiкацiї ґрунтується засвоєння дiтьми рiзних форм поведiнки, норм, 

стосункiв, якi виявляють батьки, iншi дорослi члени сiм'ї – брати i сестри, а в 

розширенiй сiм'ї – бабусi й дiдусi. Дитина несвiдомо, особливо в дошкiльному вiцi, 

виявляє цiннi з її погляду якостi й форми поведiнки. Сiмейне виховання має у 

своєму арсеналi вiдповiдний до цього механiзму метод прикладу, який на всiх 

iсторичних етапах становлення системи сiмейного виховання був провiдним, 

розкривав зразок дiяльностi, поведiнки, способу життя [131, c. 156].  

Педагогiчна сутнiсть прикладу в сiмейному вихованнi – бажання дiтей бути 

схожими на  батькiв. Саме батьки демонструють у спiлкуваннi з дитиною норми й 

цiнностi своєї сiм'ї й водночас – норми та цiнностi суспiльства [5, c. 34]. 
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Наступна група методiв, що застосовуються на Українi, пов'язана з 

усвiдомленням особистiстю своїх потреб i умов їх задоволення в сiм'ї. До провiдних 

належить педагогiчна вимога членiв сiм'ї (як iндивiдуальна, так i колективна), 

яка є продуктивною, якщо її формулювання збiгається у батька й матерi. 

Iндивiдуальна педагогiчна вимога батька, матерi чи загальна батькiвська вимога 

може бути у формi прямої вказiвки, розпорядження, команди, заборони, 

перестороги, погрози, прохання, побажання i навiть через погляд, через надiленi 

гумором поради, натяки, висловлену довiру, яку дитина сприймає як рекомендацiю 

до дiї. Що ж стосується колективних вимог, то такими можуть бути правила сiм'ї, 

якi є обов'язковими для виконання кожним членом родини. При цьому зазначимо, 

що iсторично усталеними, ефективними до сьогодення дiйшли педагогiчнi вимоги 

в сiмейному вихованнi, використання яких буде доречним за умови, що її не можна 

висловлювати через просте бажання досягти негайної слухняностi. Дитина повинна 

переконатися, що вимога – не вiд роздратування та безпорадностi, а вiд сили досвiду, 

впевненостi й знання. Досить просто примусово залучити дитину до дiяльностi, але це 

– оманлива простота авторитаризму. Гуманiстична взаємодiя батькiв iз дiтьми 

потребує обґрунтування вимог. Додаткова форма вимоги (прохання, порада, натяк) 

не зобов'язує дитину до негайного пiдкорення, а залишає їй можливiсть самостiйно 

обирати дiї, дає вiдчуття доброзичливого, шанобливого ставлення. Найбiльш 

результативними є тi вимоги, якi дiти встановлюють разом iз дорослими [131, c. 156–

157]. 

Ю. Азаров вважає, що адаптацiйнi методи в сiм'ї передбачають формування в 

дитини умiнь, створення можливостей жити в навколишньому середовищi: 

природному режимi, звичних нормах i правилах життя родини. У цiй групi методiв 

провiдним є метод вправ, який реалiзується через систему на учiння [3, c. 178].  

Використовуються також стимулювальнi методи (заохочення), завдяки яким 

дитина починає вiрити у свої сили. Такими можуть бути навiть порiвняння з 

iншими, застосування елемента змагання у виконаннi спiльних сiмейних справ. Це 

досить вiдповiдальна справа, її успiх залежить вiд однакового ставлення батькiв 

до дiтей (а не виокремлення одного з дiтей); не варто виховувати в дiтей прагнення 
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досягти кращих результатiв будь-якою цiною, не припускати виявiв хвальковитостi, 

жадiбностi, приниження молодших i слабших. У сiм'ї немає мiсця порiвнянню: 

красивiший, розумнiший, охайнiший, найдобрiший, найбiльш ввiчливий, 

наймилосерднiший тощо [131, с. 242]. Британськi педагоги вважають, що 

порiвнювати дитину потрiбно не з iншими, а саму з собою, якою вона була 

ранiше i якою стала [149, c. 57]. 

Важливим методом реалiзацiї механiзму стимуляцiї дiй дитини є заохочення: 

визнання правильних дiй та вчинкiв, пiдтримка та прагнення дiяти так або iнакше. 

Зазвичай, батьки використовують при цьому у винагороду як подарунки, так i 

похвалу й подяку, що викликає в дитини гордiсть, задоволення. Для дитини головне 

– одержати вiд дорослих правильну оцiнку своїм дiям, яка стимулюватиме до 

подальшої активностi, самостiйностi, iнiцiативи. Iсторико-педагогiчний аналiз 

засвiдчив, що сiмейне виховання використовує й метод покарання. Його, зазвичай, 

вважають антиподом методу заохочення. Ще в основах авторитарної педагогiки 

викристалiзувалася думка, що у виховному процесi заохочення повинне 

збалансовуватися покаранням. Українськi педагоги-гуманiсти вважали й 

переконливо доводили, що виховання має здiйснюватися без покарання [131, с. 

242]. 

Вибiр методiв виховання в українськiй сiм'ї, як i в британськiй, залежить 

вiд педагогiчної культури батькiв: розумiння цiлi виховання, батькiвської ролi, 

уявлення про цiнностi, стилю вiдносин, культури мовлення i под. Тому методи 

сiмейного виховання несуть в собi вiдображення особистостi батькiв. Скiльки 

батькiв – стiльки рiзновидiв методiв. Наприклад, переконання в одних батькiв – 

м'яке навiювання, в iнших – погроза, крик. Якщо в сiм'ї стосунки з батьками 

близькi, теплi, дружнi, головний метод – заохочення. Коли вiдносини в родинi 

холоднi, вiдчуженi, переважає суворiсть i покарання. Методи виховання 

залежать вiд встановлених батьками виховних прiоритетiв: однi хочуть 

виховати в дiтей слухнянiсть, тому їхнi методи спрямованi на те, щоб дитина 

безвiдмовно виконувала вимоги дорослих. Iншi вважають, що важливiше вчити 
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дитину самостiйно мислити, виявляти iнiцiативу, бути вiдповiдальною i, 

звичайно, знаходять для цього вiдповiднi методи [131, c. 172]. 

В Українi батьки використовують такi методи i прийоми сiмейного 

виховання: переконання (пояснення, настанова, порада, розповiдь, навiювання 

та iншi); вправи i привчання, органiзацiя рiзних доручень й обов'язкiв дiтей, 

режиму їхнього навчання, працi та вiдпочинку; заохочення (похвала, 

подарунки, цiкава для дiтей перспектива); покарання (позбавлення задоволень, 

вiдмова вiд дружби тощо, крiм фiзичного i морального насилля) [131, с. 305].  

Мета, змiст, завдання сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у 

Великiй Британiї спiвзвучнi iз загальноприйнятими в педагогiчнiй науцi, 

але водночас вони мають на собi вiдбиток матерiальної й духовної культури 

британського народу. У Великiй Британiї здавна в практицi сiмейного 

виховання використовують методи, якi вiдiграють провiдну роль у формуваннi 

суспiльної свiдомостi: розповiдь, бесiда, роз'яснення, наставляння, 

iнформування, порада, дискусiя, у британських сiм'ях дiтей традицiйно 

залучають до виконання рiзних доручень i обов'язкiв: догляду за 

молодшими братиками й сестричками, домашнiми тваринами, оздоблення 

помешкання. Оскiльки британцi основну увагу спрямовують на формування 

вольового характеру i фiзичної загартованостi, то одним з найбiльш дiєвих 

методiв сiмейного виховання вважають режим або чiткий i розумний 

розпорядок життєдiяльностi [45, c. 34]. 

Українським батькам варто перейняти у британцiв метод природних 

наслiдкiв, якi логiчно випливають iз вчинкiв дитини. Його ґрунтовно вивчав 

Г. Спенсер, вбачаючи переваги в тому, що: 

1) вiн дає людинi рiзнобiчне поняття про добру й погану поведiнку 

шляхом особистого випробовування її наслiдкiв; 

2) дитина усвiдомлює справедливiсть покарання; 

3) вона   не   так   озлоблюється,    i   батьки   залишаються   вiдносно 

спокiйними; 



 174 

4) мiж батьками та дiтьми встановлюються кращi взаємини, 

змiцнюється їхнiй вплив один на одного [45, c. 65]. 

Окремi принципи українського та британського сiмейного виховання  

збiгаються. Це, зокрема, стосується принципiв природовiдповiдностi, гуманiзму, 

урахування вiкових та iндивiдуальних особливостей дiтей та iншi. 

На сучасному етапi у Великiй Британiї функцiонують програми, згiдно з 

якими в спецiальних терапевтичних центрах батьки одержують 

консультацiї психологiв, соцiальних працiвникiв, лiкарiв, спiльними зусиллями 

вирiшують проблеми сiм'ї та виховання в нiй, не вдаючись до антипедагогiчних 

методiв [150, c. 132]. 

Серед українських батькiв можна популяризувати кращий досвiд 

британського сiмейного виховання на батькiвських зборах у школах, на курсах 

для батькiв, у спецiальнiй лiтературi про сiмейне виховання тощо, створювати 

подiбнi британським терапевтичнi центри та iн. В цьому Україна має також 

рекомендацiї Ради Європи. У спецiальному випуску Бюлетеня (№7, 2001) 

зiбрано основнi матерiали Ради Європи з питань, що стосуються дiтей, вони 

мають стати керiвництвом до дiї для українських владних структур, 

покликаних опiкуватися вирiшенням проблем дiтей як у родинах, так i поза 

ними. Цi документи концептуально створюють i розвивають стандарти, до 

яких треба прагнути, творячи полiтику держави в дiлянцi допомоги родинам i 

дiтям у них.  

Стрижнем таких стандартiв є визнання дитини особистiстю з власними 

потребами й iнтересами, яка має повноцiнне право бути почутою, а значить, 

перетворитись iз об'єкта турботи на активного учасника всiх подiй, якi її 

стосуються чи можуть стосуватися в майбутньому.  

Вмiщенi у Бюлетенi матерiали ґрунтуються на задекларованому 

Конвенцiєю ООН "Про права дитини" принципi свiдомого забезпечення 

основних iнтересiв дитини у всiх дiях стосовно неї, якi можуть вживатися на 

мiсцевому, регiональному чи нацiональному рiвнях будь-якими органами 
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законодавчої, виконавчої чи судової влади. Змiст такого принципу становить 

сукупнiсть фундаментальних прав маленької людини:  

1) права народитись здоровою;  

2) права нормально розвиватися (фiзично i духовно);  

3) право бути надiйно захищеною вiд усiх форм зловживань i недбалого 

ставлення [219, c. 23].  

К.Д. Ушинський пiсля ознайомлення з системами освiти й виховання в 

країнах Захiдної Європи опублiкував у 1857 р. ґрунтовну працю "Про 

народнiсть у суспiльному вихованнi". Спираючись на аналiз значного 

фiлософського, iсторичного й педагогiчного матерiалу, учений висунув й 

обґрунтував центральну iдею своєї педагогiчної теорiї  – iдею народностi 

виховання. Автор розкрив корiнну закономiрнiсть, якiй пiдлягає розвиток 

системи виховання. Ця закономiрнiсть названа ним принципом народностi, 

суть якого полягає в тому, що система виховання в кожнiй окремiй країнi 

будується насамперед вiдповiдно до потреб i специфiчних особливостей 

народу цiєї країни. Саме цi потреби й особливостi переважно визначають 

форми i змiст розвитку виховання. Тому механiчне запозичення, штучне 

перенесення виховних матриць, освiтнiх систем з одного нацiонального ґрунту 

на iнший приречене на невдачу. Пiдсумовуючи аналiз iсторичного, 

педагогiчного досвiду виховання багатьох народiв, К.Д. Ушинський писав: 

"Загальної системи народного виховання для всiх народiв немає не тiльки на 

практицi, а й у теорiї, i нiмецька педагогiка не бiльше як теорiя нiмецького ви-

ховання. У кожного народу своя особлива нацiональна система виховання; а 

тому запозичення одним народом в iншого виховних систем є неможливим. 

Досвiд iнших народiв у сферi виховання є дорогоцiнною спадщиною для всiх, 

але настiльки, наскiльки досвiд всесвiтньої iсторiї належить усiм народам. Як 

не можна жити за зразком iншого народу, яким би принадним не був цей 

зразок, так не можна виховувати за чужою педагогiчною системою, якою б 

вона не була стрункою i добре обмiркованою. Кожний народ щодо цього 

повинен випробовувати свої власнi сили" (Цит. за [129, c.165]). 
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Концепцiя народностi має залишатися основоположною для побудови в 

Українi системи нацiонального виховання. Не варто копiювати й бездумно 

пересаджувати на наш специфiчний нацiональний ґрунт освiтньо-виховнi 

системи iнших народiв. Тi країни, якi зумiли вiдстояти свою нацiональну 

iдентичнiсть у сферi виховання (Японiя, Велика Британiя, Швецiя, Фiнляндiя 

та iн.), досягли успiхiв не лише в освiтi, а й загалом у царинi соцiально-

економiчного розвитку. Треба залишатися самими собою, користуватися 

власними надбаннями, не займаючи при цьому iзоляцiонiстську позицiю. Не 

забуваймо застережень нашого нацiонального пророка Тараса Григоровича 

Шевченка, який у своєму безсмертному творi "I мертвим, i живим, i 

ненарожденним землякам моїм в Украйнi i не в Украйнi моє дружнєє посланiє" 

радив: «"…Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь»" 

(Цит. за [129, c. 27]).  
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Висновки до III роздiлу 

 

 Британськi нацiональнi сiмейнi виховнi традицiї живляться передусiм 

з джерел етнопедагогiки i своїми коренями сягають глибокої давнини. Вони 

започаткованi в кельтському i стародавньому англосаксонському епосах, 

давньоанглiйськiй поезiї, фольклорi й були належним чином оцiненi видатними 

педагогами, мислителями, письменниками Великої Британiї рiзних епох. 

Мета, змiст, завдання i методи сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку британцiв спрямованi на всебiчну пiдготовку дитини до 

життя, охоплюють такi провiднi, органiчно пов'язанi мiж собою напрями, як 

фiзичне, трудове, моральне, релiгiйне, розумове, естетичне, патрiотичне, 

громадянське, економiчне, художньо-естетичне та iнформацiйне виховання. 

Кожен з них є невiд'ємним складником системи родинного виховання, але в 

основi всього процесу лежить фiзичне i моральне виховання, яке стає 

запорукою активної життєвої позицiї i розумового розвитку дитини. Цi напрями 

тiсно пов'язанi мiж собою i взаємодоповнюють один одного, мають суттєве 

теоретико-методологiчне значення для методики сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку в сучасних умовах. 

Змiст сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку британцiв 

охоплює фiзичний та iнтелектуальний розвиток дитини, засвоєння моральних 

цiнностей, iдеалiв, культурних традицiй, етичних норм взаємин мiж людьми, 

розвиток творчої, працелюбної особистостi, передачу їй практичних умiнь 

i навичок, формування естетичних смакiв, активної життєвої позицiї, високої 

полiтичної культури, виховання почуття патрiотизму, правильного 

розумiння громадянського обов'язку, пiдготовку до сiмейного життя. 

Головне завдання сiм'ї – виховати дiтей, гiдних старших поколiнь. У 

британських родинах зберiгаються народнi виховнi традицiї, через них 

передається молодому поколiнню досвiд практичної дiяльностi. Засвоюючи й 

використовуючи набутi знання, кожне наступне поколiння британцiв збагачує i 

вдосконалює їх, щоб передати у спадок своїм дiтям. 
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Мета, змiст, завдання сiмейного виховання у Великiй Британiї 

спiвзвучнi iз загальноприйнятими у педагогiчнiй науцi, але водночас вони 

несуть на собi вiдбиток матерiальної i духовної культури британського народу, 

пов'язанi з особливостями формування самобутнього англiйського характеру i 

вiдповiдно вiдображенi у стилi життя i традицiях родинного виховання. 

Чiльне мiсце у формуваннi духовностi пiдростаючого поколiння у деяких 

сiм'ях займають родиннi релiгiйнi традицiї. Характерним явищем сучасного 

британського суспiльства стало усвiдомлення прiоритетностi розумового 

розвитку дiтей. Сiм'я залишається основною берегинею i у сферi естетичного 

виховання. 

Упродовж багатовiкової iсторiї свого розвитку британська сiм'я 

виробила й широку систему стимулюючих методiв, серед яких особливе 

мiсце займає педагогiчна вимога, суспiльна думка, напуття, заборона, 

застереження, заохочення й покарання, орiєнтацiя на очiкувану радiсть, 

змагання, напучення, похвала, нагорода, навiювання тощо. 

Органiзацiя життя дитини пiдлiткового вiку в британськiй сiм'ї, 

неухильне дотримання режиму роботи й вiдпочинку, виконання обов'язкiв i 

доручень є основою формування позитивних якостей особистостi пiдлiтка. 

На сучасному етапi у Великiй Британiї функцiонують новi програми, 

згiдно з якими у спецiальних терапевтичних центрах батьки одержують 

консультацiї психологiв, соцiальних працiвникiв, лiкарiв, спiльними зусиллями 

вирiшують проблеми сiм'ї та виховання в нiй, не вдаючись до антипедагогiчних 

методiв. 

Порiвняння британської та української систем сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку дає пiдстави видiлити їхнi подiбнi й вiдмiннi риси. Серед 

особливостей британського сiмейного виховання є кориснi для осмисленого 

запозичення, при цьому потрiбно враховувати, що концепцiя народностi має 

залишатися основоположною для побудови в Українi системи нацiонального 

виховання. Не варто копiювати й бездумно пересаджувати на наш специфiчний 

нацiональний ґрунт освiтньо-виховнi системи iнших народiв. Механiчне 
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запозичення, штучне перенесення виховних матриць, освiтнiх систем з одного 

нацiонального ґрунту на iнший приреченi на невдачу. 
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ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ 

 

1. Установлено, що сiмейне виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй 

Британiї є складовою частиною iсторичного розвитку цiєї країни й тiсно 

пов'язане з економiчними, полiтичними та iншими соцiальними iнститутами на 

кожному етапi еволюцiї британського суспiльства.  

Узагальнено, що основними тенденцiями британської системи сiмейного 

виховання пiдлiткiв протягом iсторiї були такi: раннє залучення до працi i 

виховання в процесi життєдiяльностi, виховання за допомогою примусових 

методiв, виховання релiгiйностi, класовi та гендернi вiдмiнностi у сiмейному 

вихованнi, виховання  у дiтей пiдлiткового вiку поваги до жорсткої 

системи соцiального порядку, надання пiдлiткам бiльшої незалежностi, 

науковий пiдхiд, забезпечення емоцiйних та психологiчних потреб дiтей, 

надання дiтям пiдлiткового вiку права самостiйно визначати власнi моральнi 

норми та цiнностi, виховання в умовах втрати у дiтей пiдлiткового вiку 

традицiйної поваги до батькiв i приналежностi пiдлiткiв до субкультур, 

вiдновлення прiоритету сiм'ї у вихованнi, виховання дiтей пiдлiткового вiку у 

рiзних типах сiмей, звернення особливої уваги на фiзичне здоров'я, розвиток 

особистостi, психологiчне благополуччя та шкiльну успiшнiсть у сiмейному 

вихованнi дiтей пiдлiткового вiку в умовах подолання багатьох проблем, з 

якими вони зiткнулись (раннє статеве життя, алкогольна, тютюнова i 

наркотична залежностi i под.) 

2. Доведено, що теоретико-методологiчними засадами органiзацiї 

сiмейного виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї є рiзнi 

педагогiчнi концепцiй сiмейного виховання, якi вибудовувалися залежно вiд 

рiвня розвитку людських спiльнот, природних умов, нацiональної належностi, 

вiд релiгiйних уподобань. Це, зокрема, неопрагматична концепцiя виховання 

дiтей пiдлiткового вiку, яка полягала в тому, щоб стимулювати саморозвиток, 

самоактуалiзацiю i самовизначення особи; екзистенцiалiстична концепцiя, яка 

вбачала центр виховного впливу у несвiдомому (iнтуїцiї, настрої, почуттях); 
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неотомiстична концепцiя вимагала будувати сiмейне виховання на прiоритетi 

"духовного начала", обґрунтовувала iдею "гармонiйного поєднання" наукових 

знань i релiгiйної вiри; неопозитивiстська концепцiя головну увагу у вихованнi 

придiляла розвитку людського "Я"; соцiалiстично-утопiстська концепцiя, що 

надавала значної ваги трудовому вихованню дiтей пiдлiткового вiку як одному 

з найважливiших умов особистої й державної заможностi; позитивiстська та 

прогресивiстська концепцiї виховання, згiдно з яких характер педагогiчного 

процесу визначається переважно виявленням схильностей дiтей до процесу 

практичної дiяльностi; педоцентристська концепцiя виховання, яка головний 

акцент робить на дiяльностi дiтей пiдлiткового вiку. Стрижневою iдеєю 

гуманiстичної концепцiї сiмейного виховання є думка, що у формуваннi 

особистостi не можна застосовувати насилля. Благо людини, норми людських 

вiдносин – принцип рiвностi, людяностi, справедливостi – понад усе.  

3. З'ясовано, що сучасна британська педагогiка вбачає основну мету 

сiмейного виховання у всебiчному й гармонiйному розвитку дитини, пiдготовцi 

її до життя i працi. Змiст сiмейного виховання британцiв пiдлiткового вiку 

охоплює фiзичний та iнтелектуальний розвиток дитини, засвоєння моральних 

цiнностей, iдеалiв, культурних традицiй, етичних норм взаємин мiж людьми, 

розвиток творчої, працелюбної особистостi, передачу їй практичних умiнь i 

навичок, формування естетичних смакiв, активної життєвої позицiї, високої 

полiтичної культури, виховання почуття патрiотизму, правильного розумiння 

громадянського обов'язку, пiдготовку до сiмейного життя.  

4. Доведено, що сiмейне виховання пiдлiткiв у Великiй Британiї 

реалiзуються рiзними методами: розповiдь, бесiда, роз'яснення, наставляння, 

iнформування, порада, дискусiя, заохочення, помiркованi покарання, 

самовиховання, неухильне дотримання правильного режиму працi та 

вiдпочинку, виконання рiзних доручень i обов'язкiв, iгри та iн. Прiоритетними 

визнаються тi методи, якi формують суспiльну поведiнку, сприяють 

нагромадженню практичного життєвого досвiду, готують до трудової 

дiяльностi.  
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Особистий приклад батькiв i стиль взаємин мiж членами родини 

вважається найважливiшим у системi британського сiмейного виховання: Вiд 

батька й матерi вимагається бути в очах своїх нащадкiв взiрцем чесностi, 

вихованостi та порядностi. Вважається, що глибоке знання батьками характеру 

дитини, оволодiння прийомами й методами впливу на неї, з одного боку, i 

сiмейна злагода, взаєморозумiння мiж членами родини, готовнiсть прийти на 

допомогу у скрутну хвилину, з iншого, – запорука успiху у вихованнi. 

5. Ретельний аналiз наукових праць з проблеми сiмейного виховання 

дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї дозволяє стверджувати, що досвiд 

сiмейного виховання пiдлiткiв у зазначенiй країнi є корисним для глибокого 

вивчення i осмисленого застосування в Українi. Зокрема, на увагу 

заслуговують такi теоретичнi iдеї та практичнi надбання: прiоритетне 

виховання у пiдлiткiв вiдповiдальностi, незалежностi, самостiйностi i 

iнiцiативностi, застосування оптимальних способiв впливу на дiтей – бесiди, 

роз'яснення тощо, надання допомоги батькам та дiтям пiдлiткового вiку 

громадськими органiзацiями, де працюють експерти з соцiальних проблем, 

поширення серед батькiв бiльшої кiлькостi рекомендацiй щодо виховання й 

способiв подолання щоденних проблем, розширення альтернативних шляхiв 

та створення програм освiти батькiв i вчителiв щодо сiмейного виховання 

пiдлiткiв, розробка оновлених стандартiв сiмейного виховання дiтей 

пiдлiткового вiку, створення системи пiдтримки батькiв та дiтей 

пiдлiткового вiку (телефони довiри, консультацiйнi центри для батькiв i 

пiдлiткiв i под.), органiзацiя позакласної роботи з пiдлiтками тощо. 

Проведене дослiдження не вичерпує даної проблеми. Предметом 

подальшого вивчення могли б стати проблеми спiвпрацi сiм'ї зi школою у 

Великiй Британiї, шляхи формування педагогiчної культури сучасної сiм'ї. 

Дослiдження нових матерiалiв допоможе глибше пiзнати суть сiмейного 

виховання британцiв i його роль у зростаннi економiчного прогресу й культури 

нацiї. 
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ДОДАТКИ 

 

Таблиця 1.1  

Перiодизацiя етапiв становлення iдеалiв, пiдходiв i методiв сiмейного 

виховання дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї 

 

Раннiй етап 

iсторiї 

Великої 

Британiї 

Дiти, залучаючись з семи-восьмирiчного вiку до 

посильної працi, поступово засвоювали соцiальнi норми 

колективної дiяльностi та спiвжиття вiд дорослих, що 

працювали поруч. 

До XVIII 

столiття 

Батьки заперечували будь-яке визнання незрiлостi своїх 

дiтей, розглядали їх як дорослих у мiнiатюрi; дiтьми часто 

нехтували й жорстоко поводилися з ними, стосунки мiж 

батьками та дiтьми були формальнi й вiддаленi; панування 

примусових методiв навчання та дисциплiнування молодi; 

використання тiлесних покарань, приниження дiтей, що було 

нормою. 

Пiзнє 

середньовiччя 

(кiнець XIV – 

початок XVII 

сторiччя) 

Початком пiднесення гуманiстичних традицiй. У творах 

титанiв Вiдродження людина знову була проголошена 

головною цiннiстю. А отже, i виховання та освiта набули 

статусу iнструментiв творення такої цiнностi. Цей погляд 

утворив iдейнi пiдвалини розвитку прогресивних педагогiчних 

iдей i педагогiчного iдеалу. Ним стає уявлення про новий тип 

особистостi, надiленої високими громадськими якостями, 

далекої вiд християнського аскетизму, про людину, розвинену 

тiлесно i духовно, здатну до самостiйної, активної творчої 

дiяльностi.  

Доба 

Вiдродження 

Дiячi Вiдродження були людьми вiруючими. Вони 

вважали, що сiмейне виховання повинно обов'язково 

базуватися на релiгiйних догматах. 
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XVIII 

столiття 

З розвитком капiталiзму дитинство повiльно стали 

визнавати як окрему фазу в життєвому циклi, а до дiтей 

ставитися, за словами Ф. Арiєса, "як до слабих Божих створiнь, 

яких слiд було виховувати так, щоб вони змогли виконати свою 

роль у суспiльствi" [207, с. 17]. Зростало усвiдомлення 

необхiдностi "формування людини", а не "прискорення 

процесу дорослiшання", дитина ставала центральною фiгурою 

у сiм'ї. У XVIII столiттi класовий i становий подiли в 

британському суспiльствi ставали все очевиднiшими. В 

сiмейних укладах, формах i методах виховання земельної 

аристократiї, середнього класу та нижчих верств населення 

iснували iстотнi вiдмiнностi. 

Друга 

половина 

XVIII 

столiття 

Поступово утверджується тенденцiя до виховування 

дiтей у власних сiм'ях i придiлення їм бiльше часу й уваги. 

Наприкiнцi XVIII столiття в заможних родинах з'явилися 

дитячi iграшки та книжки. 

XIX столiття На початку промислової революцiї дiти пiдлiткового вiку 

залишалися винятковою власнiстю своїх батькiв, їх могли 

експлуатувати i промисловцi, i власнi батьки; їхня праця не 

регламентувалася, тому що для розвитку промисловостi 

вона була необхiдною. Доповiдь про роботу шахт, 

представлена спецiальною комiсiєю для розгляду в Парламентi 

в 1842 роцi, розкрила жахливi умови працi жiнок i дiтей [201, 

с. 77]. Неповнолiтнi важко працювали з раннього вiку i, ще не 

сформувавши уявлення про правильну поведiнку, поринали 

в свiт нецензурщини, брутальної поведiнки дорослих i под. 

Лише в останнiй третинi XIX столiття потреба в загальнiй 

освiтi була усвiдомлена i полiтична влада Великої Британiї 

була готова пiдтримати її. 

1870-1970 Зростання уваги до дiтей пiдлiткового вiку та пiклування 
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роки про них як майбутнiх громадян. Зокрема, окремими рядками 

утверджується визнання дiтей як особливої соцiальної групи, 

усвiдомлюється державна вiдповiдальнiсть за їхнє майбутнє, 

започатковуються державне регулювання дитячої працi та 

державний контроль за освiтою та вихованням усiх дiтей, 

визнається за державний обов'язок забезпечувати вихiдцям з 

усiх верств рiвноправний доступ до освiти, формується кодекс 

прав дитини та iн. 

У суспiльствi починає формуватися значущiсть 

iндивiдуалiзму як установки на самозначимiсть людського 

життя й вищу цiннiсть iнтересiв окремо взятої особистостi [69, 

с.242–243]. Авторитарна родина раннього перiоду промислової 

революцiї вiдiйшла в минуле, а її мiсце зайняла невелика 

британська сiм'я з демократичними стосунками. 

1920-30-i 

роки 

Значна увага була придiлена розширенню i реорганiзацiї 

освiти для дiтей 13-16 рокiв. Держава все бiльше намагалася 

регулювати ринок працi та вважала своїм першочерговим 

завданням усунути з нього пiдлiткiв. Батькiвськi обов'язки 

стосовно пiдлiткiв теж були чiткiше визначенi i суттєво 

вiдрiзнялися вiд обов'зкiв щодо молодших дiтей. 

1944 р. Дiти фактично ставали власнiстю не лише батькiв, а й 

нацiї, через що держава розширювала своє пiклування про них. 

Вона брала на себе зобов'язання, якi до цього вважалися 

винятково материнськими: доглядати за молодшими дiтьми, 

забезпечувати їх їжею, а також встановлювати жорсткий 

контроль за здоров'ям i добробутом школярiв. Бiльшiсть 

зусиль держави в перiод Другої свiтової вiйни стосувалася 

догляду за дiтьми. 

50-i роки Подальший розвиток британської економiки призвiв до 

змiн у сiмейних взаєминах, пiдсилених освiтньою 
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полiтикою. Освiта стала основним стимулом прискорення 

економiчного зростання держави. Участь батькiв у шкiльному 

навчаннi i вихованнi була визнана необхiдною для досягнення 

цiлей держави через освiту. Зусилля урядової полiтики були 

спрямованi не лише на вiдтворення соцiального i статевого 

подiлу працi, а й забезпечення дiтей пiдлiткового вiку 

навичками i вмiннями, необхiдними для участi в 

капiталiстичнiй економiцi. 

60-i роки XX 

столiття 

Виникнення та розвиток гуманiстичної психологiї, з 

позицiй якої природа особистостi є бiологiчно заданою, лише 

посилив тенденцiю до визнання самоцiнностi особистостi та її 

права самостiйно визначати моральнi норми та цiнностi. 

70-i роки ХХ 

столiття 

Широко дискутувалася тема "проблемних", 

"неадекватних" родин, "несприятливого морально-

психологiчного клiмату" в них. Пiд керiвництвом Альберта 

Хелсi створювалися освiтнi програми, спрямованi на те, щоб 

компенсувати все втрачене на стадiї дошкiльного виховання 

в родинi [201, с. 31]. Так звана компенсацiйна освiта 

вiдводила сiм'ї мiсце об'єкта впливу, авторитарний стиль 

роботи школи призводив до втрати традицiйної поваги до 

батькiв. 

80-90-i роки 

ХХ столiття 

Закон про реформу освiти 1988 року зобов'язав 

навчальнi заклади розширити сфери впливу батькiв у системi 

управлiння. Вiдповiднi закони, прийнятi в 1990 роцi в 

Шотландiї та Iрландiї, загострили увагу на створеннi 

спецiальних шкiльних рад з питань управлiння навчальними 

закладами за участю батькiв. У 1991 роцi Департамент 

освiти i науки Великої Британiї опублiкував документ 

"Батькiвське право", який розширював батькiвськi 

повноваження щодо шкiльного навчання i виховання. 
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Батьки вважали своїм основним обов'язком забезпечити 

процес соцiалiзацiї дитини пiдлiткового вiку. Вони 

намагалися застерегти дiтей вiд помилок i небезпек, iз якими 

вони можуть зустрiтися в життi, а також ознайомити з 

правилами поведiнки, необхiдними для досягнення успiху 

в суспiльствi.  

Початок ХХI 

столiття 

В британських сiм'ях приоритетним стає виховання 

вiдповiдальностi; вплив британських батькiв поступається 

впливу соцiального середовища, в результатi дитина змалку 

почувається не тiльки самостiйною, але й соцiально 

вiдповiдальною особистiстю; карають дiтей пiдлiткового вiку у 

Великiй Британiї шляхом позбавлення розваг, солодощiв, 

iграшок та iнших задоволень. 
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Додаток А 

 

Американський педагог-дослiдник Дж. Бередей зробив спробу зiставити 

й порiвняти мету суспiльства й мету виховання в окремих країнах (табл. 1) 

[235]. 

Таблиця А. 1.  

Мета суспiльства i мета виховання в рiзних країнах (за Дж. Бередеєм)  

Показник США Великобританiя СРСР Японiя 

Мета су-

спiльства 

Прогрес через 

iндивiдуа 

лiзм 

Порядок i закон Прогрес че-

рез колек-

тивiзм 

Беззаперечне 

виконання 

обов´язку 

Мета вихо-

вання 

Iндивiдуаль-

ний розвиток 

Формування 

характеру 

Ефективнi 

знання 

Розмисли, 

аналiз 

Соцiальне 

впровадження 

Практично-

прогресив- 

не 

Академiчно-

аналiтичне 

Формально-

енциклопе-

дичне 

Традицiйно 

естетичне 

Iндивiдуальне 

впровадження 

як результат 

Уседозво- 

ленiсть 

Самодисци-

плiна 

Дисциплi- 

на для 

соцiальної 

мети 

Дисциплiна 

заради її 

самої 
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Додаток Б 

 

Основи безпеки в мережi iнтернет для пiдлiткiв 15 – 18 рокiв  

Для пiдлiткiв iнколи характерно те, що вони переживають перiоди 

низької самооцiнки, шукають пiдтримки вiд своїх друзiв та менше бажають 

виправдовувати очiкування своїх батькiв. Старшi пiдлiтки мають потребу 

ототожнювати себе з якоюсь групою, бажають незалежностi, вони схильнi 

порiвнювати цiнностi своєї сiм'ї та своїх товаришiв. У старшому пiдлiтковому 

вiцi дiти є бiльш зрiлими та готовi взаємодiяти зi свiтом на iнтелектуальному 

рiвнi. Загалом пiдлiтки вiдкритi новим iдеям, але їм бракує життєвого досвiду 

для того, щоб оцiнювати себе. Важливо, щоб батьки продовжували вiдiгравати 

активну роль у контролi використання дiтьми мережi iнтернет. 

Що роблять в онлайнi пiдлiтки 

Пiдлiтки завантажують музику, використовують обмiн миттєвими 

повiдомленнями (EN), електронну пошту та грають в онлайновi iгри. Вони 

активно використовують пошуковi сервери для знаходження iнформацiї 

в мережi Iнтернет. Бiльшiсть пiдлiткiв вiдвiдують чат-кiмнати (EN), i багато 

з них беруть участь у дорослих або приватних чатах. Хлопцi в цьому вiцi 

виходять за межi, шукаючи грубий гумор, насильство, азартнi iгри та вiдвертi 

сайти для дорослих. Дiвчата схильнi до розмов онлайн й бiльш вразливi до 

сексуальних домагань. 

Пiдказки з безпеки використання iнтернет-мережi 

Ось кiлька пiдказок з безпеки, якi вам слiд взяти до уваги, коли ви даєте 

рекомендацiї з використання онлайну пiдлiткам: 

 Створiть список правил користування мережi iнтернет вдома 

за участю ваших дiтей. Туди ви маєте додати типи сайтiв з необмеженим 

доступом, години користування мережею iнтернет та рекомендацiї 

зi спiлкування з iншими в онлайнi, включаючи чат-кiмнати.  

 Тримайте комп'ютери з iнтернет-з'єднанням у вiдкритiй зонi, поза 

межами кiмнати вашої дитини.  

http://www.microsoft.com/athome/security/online/imsafety.mspx
http://www.microsoft.com/athome/security/online/imsafety.mspx
http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/gamingonline.mspx
http://www.microsoft.com/athome/security/online/chatsafety.mspx
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 Поговорiть зi своїми дiтьми про їхнiх онлайнових друзiв та те, чим 

вони займаються так, як ви би говорили про iнших друзiв або заняття. 

Предметом розмови повинен стати i список миттєвих повiдомлень, порада 

не спiлкуватися з незнайомцями.  

 Вивчiть iнструменти для фiльтрування мережi iнтернет (такi 

як батькiвський контроль в Windows Vista), використовуйте їх як  додатковi, 

але не замiннi  методи батькiвського контролю.  

 Знайте, якi чат-кiмнати та дошки повiдомлень вiдвiдують вашi дiти 

та з ким розмовляють.  

 Рекомендуйте їм використовувати контрольованi чат-кiмнати 

та наполягайте на тому, щоб вони залишалися в публiчних зонах чат-кiмнат.  

 Наполягайте на тому, щоб вашi дiти нiколи не погоджувалися 

зустрiчатися зi своїм онлайновим другом.  

 Навчiть своїх дiтей нiколи не давати про себе iнформацiю 

по електроннiй поштi, в чат-кiмнатах, дошках оголошень, реєстрацiйних 

формах i персональних профiлях, а також для участi в онлайнових конкурсах.  

 Навчiть своїх дiтей не завантажувати програми, музику або файли 

без вашого дозволу. Доступ до файлiв, отримання текстiв та картинок з мережi 

iнтернет може порушувати закони про авторськi права.  

 Скажiть своїй дитинi, щоб вона розповiдала вам про те, що або хто 

в онлайнi примушує її почувати себе незручно або налякано. Будьте 

спокiйними та нагадайте своїм дiтям, що у них не виникнуть проблеми, якщо 

вони вам про це повiдомлять. Важливо, щоб ваша дитина не думала, 

що її позбавлять можливостi користуватися комп'ютером. Дiзнайтесь бiльше 

про те, як дiяти з онлайновими хижаками та кiбер-хулiганами.  

 Поговорiть iз своїми дiтьми про онлайнову порнографiю 

та спрямуйте їх на кориснi сайти про здоров'я та сексуальнiсть.  

 Допоможiть дiтям захиститися вiд спаму (EN). Скажiть 

їм не давати свої адреси електронної пошти, не вiдповiдати на "смiттєву" 

пошту та використовувати фiльтри електронної пошти.  

https://onlandia.org.ua/StaticPageManager/Pct_vista.aspx
http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidpred.mspx
http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/griefers.mspx
http://www.microsoft.com/athome/security/email/options.mspx
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 Знайте, якi сайти вiдвiдують вашi дiти. Перевiрте, щоб вони 

не вiдвiдували сайти з агресивним змiстом, або самi не розмiщали персональної 

iнформацiї та фотографiй.  

 Навчiть своїх дiтей вiдповiдальному та етичному поводженню 

в онлайнi. Вони не повиннi використовувати мережi iнтернет для 

розповсюдження плiток, хулiганити або загрожувати iншим.  

 Переконайтеся, що вашi дiти-пiдлiтки консультуються з вами, перш 

нiж проводити в онлайнi якiсь фiнансовi операцiї, включаючи замовлення, 

купiвлю або продаж.  

 Обговорiть онлайновi азартнi iгри та їхнi потенцiйнi ризики 

зi своїми дiтьми-пiдлiтками. Нагадайте їм, що  азартнi розваги в онлайнi 

є незаконними.  

Правила поведiнки в мережi iнтернет для дiтей пiдлiткового вiку 

1. Не вiдвiдуйте без дозволу батькiв незнайомi сайти. 

2. Виберiть правильне iм'я та пароль. Переконайтесь в тому, що вони 

не мiстять нiякої особистої iнформацiї 

3. Не повiдомляйте нiкому своєї адреси, номера телефону, мiсця 

навчання чи iншої особистої iнформацiї. 

4. Враховуючи те, що люди в мережi iнтернет не завжди є тими, за 

кого себе видають, не зустрiчайтеся з ними без дорослих. 

5. Поважайте iнших в мережi iнтернет, дотримуйтесь правил 

поведiнки. 

6. Не порушуйте право власностi iнших. Незаконне копiювання та 

використання чужої роботи: тексту, музики – є крадiжкою. 

7. Слiдкуйте за часом перебування в мережi iнтернет. 

8.  Дiлiться з батьками своїм досвiдом перебування в Iнтернетi [233]. 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidviolcontent.mspx
http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidsgambling.mspx
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Додаток В 

 

Соцiально-психологiчнi типи особистостi дитини, якi вiдповiдають 

певному типу сiмейного виховання  

 

В. Мiнiяров [93, c. 154] видiляє такi основнi сiм характерологiчних 

властивостей особистостi дитини, якi випливають з того детермiнованого 

сценарiю виховання, який складається пiд впливом соцiальних факторiв i 

засобiв педагогiчного впливу, що дослiджував також Е. Берн [12, c. 137]. 

Отримуванi в ходi дiагностики типовi портрети особистостi вiдрiзняються вiд 

запропонованих варiантiв у зарубiжнiй та вiтчизнянiй психологiчнiй лiтературi. 

Пропонована В. Мiнiяровим дiагностика вивчає вiдхилення в нормi вiд того 

гармонiйного типу особистостi, який є  iдеалом виховання (Таблиця 2). 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Таблиця В.1.  

Основнi види вiдносин i їх поєднання з типом особистостi й стилями 

виховання  

Види 

вiдно-

син 

Типи особистостi 

Конформнi 

Домiную-

чi 

(домiнант-

нi) 

Сентизивнi Iнфантильнi Тривожнi  

Iнтрове

ртивнос

тi 

1. Став-

лення 

батькiв 

до дiя-

льностi 

дитини  

Задоволен-

ня бажань 

дитини 

шляхом 

ласки, сми-

рення, 

спiвпережи-

вання  

Стимулюв

ання до 

змагання з 

iншими  

Надання 

повної 

свободи дiй  

Попередже-

ння всiх 

самостiйних 

дiй, 

обмеження 

iнiцiативи  

Повне 

обмеження 

самостiй-

ної 

дiяльностi  

Дитина 

надана 

сама 

собi, 

має 

повну 

свободу 

самостiй

ної 

дiяльнос

тi  

2. 

Ставле-

ння 

батькiв 

до 

методiв 

заохоче

ння й 

покаран

ня  

Непослiдов-

не або 

навiть 

одночасне 

застосува-

ння 

покарань i 

заохочень  

Похвала й 

заохоче-

ння  

Нi похвали, 

нi покарань  

Нiколи не 

карають, 

лише хвалять  

Застосуван

ня насиль-

ницьких 

заходiв у 

виглядi 

покарань  

Вiдсут

нi 

похвала 

i 

покаран

ня  
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3. 

Ставле-

ння 

батькiв 

до 

дитини  

Вiдсутнiсть 

турботи про 

дiтей  

З захопле-

нням, 

гордiстю  

З любов'ю та 

увагою, 

добрi, простi 

вiдносини  

Попереджа-

ють всi його 

вимоги й 

бажання  

Жорсткi, 

вимогливi  

З 

любов'ю  

4. 

Ставле

ння 

батькiв 

до 

оточую

чих 

людей  

Брехня i ли-

цемiрство, 

дрiбний 

розрахунок 

i прагнення 

до дрiбної 

наживи  

Ставлять 

себе за 

приклад i 

свою 

дитину  

Живуть 

життям 

дитини. 

Допомагают

ь оточуючим 

людям  

Хвалиться 

своєю 

дитиною  

Роздратува

ння у 

вiдноше-

ннi до 

оточуючих 

людей  

Добре, 

терпляч

е 

ставлен

ня до 

людей з 

щирiстю 

та 

любов'ю  

5. 

Ставле-

ння 

батькiв 

до 

мораль-

них 

цiнност

ей  

Вимога вiд 

дiтей 

дотримання 

зовнiшнiх 

обрядiв, 

значення 

яких не 

поясню-

ється. 

Дотримання 

зовнiшнiх 

пристойнос

тi в 

суспiльствi  

Вимага-

ють 

формаль-

ного 

дотрима-

ння 

моральних 

норм  

Привчають 

дiяти не за 

шаблоном, а 

за совiстю  

Намагаються 

ласками i 

домовленостя

ми зробити їх 

розумними та 

слухняними. 

Дотримують-

ся зовнiшньої 

пристойностi  

Беззапереч

не 

виконання 

моральних 

вимог  

Сувора 

вимога 

дiяти за 

правила

ми  
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6. 

Ставле-

ння 

батькiв 

до 

розумо-

вої 

дiяльно

стi 

дитини  

Не 

збуджують 

увагу 

дитини, не 

спонукають 

до 

роздумiв. 

Намагають- 

ся усунути 

такi 

мiркування  

Потурання 

всьому, 

чим би не 

займався, 

аби мiг 

видiлити-

ся  

Спостережли

вiсть, звичка 

до роздумiв 

над 

навколишнi-

ми явищами, 

розумiння 

зв'язку їх 

внутрiшньо-

го  

Не спонукає 

до роздумiв i 

розумовим 

дiй 

Забороняє-

ться 

мiркувати, 

зобов'яза-

ний 

виконува-

ти негайно 

розпоря-

дження  

Батьки 

багато 

розмов-

ляють i 

мiрку-

ють  

Стиль 

сiмейно

го 

вихован

ня 

Вседозволе

ння 

Змагаль-

ний 

Розсудливий Попереджу-

вальний 

Контролю

ючий 

Спiвчу

вчут-

ливий 
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Таблиця В.2. 

Найважливiшi функцiї сiм'ї та шлюбу  

Сфера 

сiмейної 

дiяльностi  

Суспiльнi функцiї  Iндивiдуальнi функцiї  

Репродуктивн

а  

Бiологiчне вiдтворення 

суспiльства  

Задоволення потреби в 

дiтях  

Виховна  Спецiалiзацiя молодого 

поколiння  

Задоволення потреб у 

батькiвствi, контактах з 

дiтьми, їх виховання, 

самореалiзацiя в дiтях  

Господарсько

-побутова  

Пiдтримка соцiального 

здоров'я членiв 

суспiльства, догляд за 

дiтьми  

Надання господарсько-

побутових послуг одними 

членами сiм'ї iншим  

Виробничо-

економiчна  

Розвиток дрiбного 

виробництва i сфери 

послуг, отримання 

прибутку за рахунок 

сiмейних фiрм, 

фермерства  

Надання економiчної 

незалежностi одними 

членами сiм'ї iншим 

шляхом використання 

сiмейних пiдприємств, 

фiрм i т.д.  

Матерiальног

о забезпечення  

Матерiальна пiдтримка 

неповнолiтнiх i 

непрацездатних членiв 

сiм'ї  

Надання матерiальних 

засобiв одними членами 

сiм'ї iншим у випадку 

непрацездатностi або в 

обмiн на послугу  

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD
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Первинного 

соцiального 

контролю  

Моральна 

регламентацiя поведiнки 

членiв сiм'ї в рiзних 

сферах життєдiяльностi 

суспiльства, а також 

вiдповiдальностi й 

зобов'язань мiж 

батьками i дiтьми, 

представниками 

старших i середнiх 

поколiнь  

Формування й пiдтримка 

правових i моральних 

санкцiй за порушення 

норм взаємовiдносин мiж 

членами сiм'ї  

Духовного 

спiлкування  

Розвиток членiв сiм'ї як 

особистостей, як 

повноцiнних членiв 

суспiльства  

Духовне взаємозбагачення 

членiв сiм'ї, змiцнення 

дружнiх основ шлюбного 

союзу  

Соцiально-

статусна  

Передача певного 

статусу членiв сiм'ї в 

суспiльствi, вiдтворення 

його соцiальної 

структури  

Задоволення потреб у 

соцiальному просуваннi  

Дозвiльна  Органiзацiя 

рацiонального дозвiлля 

членiв суспiльства, 

соцiальний контроль у 

сферi дозвiлля  

Задоволення потреб у 

спiльному проведеннi 

дозвiлля, взаємозбагачення 

iнтересiв, пов'язаних з 

дозвiллям  

Емоцiйна  Емоцiйна стабiлiзацiя 

членiв суспiльства  

Надання психологiчного 

захисту та емоцiйної 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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пiдтримки членами сiм'ї, 

задоволення потреб в 

особистому щастi й любовi  

Сексуальна  Контроль над 

сексуальною 

поведiнкою членiв 

суспiльства  

Задоволення сексуальних 

потреб  

 

 

 

 

 


