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Сучасний етап освітніх реформ Англії спрямова-
но на навчання та виховання інтелектуальної та ви-
сококультурної особистості, від потенціалу якої за-
лежать соціально-політичні, екологічні та культурні 
чинники розвитку особистості та держави в цілому. 
Тому проблему ідентифікації, навчання і виховання 
обдарованих і талановитих дітей визнано в англійсь-
кому суспільстві найголовнішою.

За останні декілька десятиліть у Великій Брита-
нії тенденції вдосконалення та реформування змісту 
освіти в цілому та обдарованих і талановитих дітей 
зазнало істотних змін. У країні було накопичено ба-
гатий досвід щодо виявлення, навчання та виховання 
обдарованих і талановитих дітей:

 • створено інноваційні навчальні програми та 
підручники; 

 • розроблено методики діагностики та тестування;
 • здійснено підготовку та підвищення кваліфіка-

ції вчителів.
З цією метою в Англії на державному рівні було 

створено програму освіти обдарованих і талановитих 
дітей, розроблено стандарти якості навчання, відкри-
то спеціальні періодичні видання, інформаційні ме-
режі, заохочувальні проекти та організації сприяння 
розвитку цієї проблеми.

Сучасна система освіти обдарованих і таланови-
тих дітей Англії – це інноваційний підхід до освіти, 

що передбачає та впроваджує способи розв’язання 
традиційних проблем, що стосуються задоволення по-
треб усіх категорій обдарованих і талановитих учнів.

Англійська система для обдарованих і таланови-
тих дітей є підсистемою загальнонаціональної по-
літики в галузі освіти, що передбачає усвідомлення 
і рівноправність, соціальну справедливість, а також 
учнівську самооцінку шкільного плану та професійне 
зростання вчителів.

Новий підхід до освіти відрізняється тим, що він 
передбачає (з врахуванням різних факторів, серед яких 
потреба конкурентоспроможних фахівців, глобаль-
ність та мобільність економічних процесів) створен-
ня ефективних передумов для внесення еволюційних  
змін до навчального процесу, що відображається в 
освітній галузі для обдарованих.

Зміни, що відбуваються у загальнонаціональній 
програмі освіти закономірно впливають на навчання 
і виховання обдарованих дітей.

В освітніх змінах є два важливих фактори, що сут-
тєво впливають на освіту обдарованих.

По-перше, освіта стала невід’ємним складником 
державної політики, що має задовольнити потреби сус-
пільства через якісні громадські послуги, тому що освіт-
нє благополуччя дитини не сприймається окремо від 
фізичного, культурного чи духовного її розвитку. Пере-
конливими і неспростовними доказами є те, що освітні 
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можливості дитини залежать від побутових умов, забез-
печення житлом, а також стану здоров’я. Статистичні 
дані показують, що в Англії існує і продовжує зростати 
розрив між дітьми із забезпечених та бідних сімей. Це 
дає підстави стверджувати, що середовище для розви-
тку обдарованої особистості є визначальним фактором. 
Нова освітня політика у цій галузі є тим ключовим пош-
товхом, що надає можливість змінити динаміку на кра-
ще і сприяти у досягненні більшої кількості обдарова-
них і талановитих дітей із малозабезпечених сімей.

По-друге, у новому освітянському перетворенні 
на перший план виходить індивідуальний підхід до 
формування особистості. Таким чином, освіта спо-
чатку повинна реагувати на освітні потреби кожної 
особистості, а особливо тих, які належать до категорії 
обдарованих і талановитих.

Англійська освітня модель характеризується на-
явністю її політичної та освітньої складових. На по-
літичному рівні галузь освіти для обдарованих і тала-
новитих дітей має багату історію.

Англійська модель шукає можливі способи уник-
нення нестабільності, вирішуючи продуктивні ідеї 
розвитку та підтримки обдарованих і талановитих ді-
тей не лише через освітньо-політичні, а й соціально-
економічні стандарти. За допомогою такого позитив-
ного підходу обдаровані особистості мають практич-
ну змогу успішно реалізовуватись у світі науки, біз-
несу та культури. Такий підхід значно піднімає статус 
освіти талановитих і обдарованих дітей.

Основна концепція освіти для обдарованих і тала-
новитих дітей Англії полягає у поєднанні двох складо-
вих, що доповнюють одна одну: 1) ідентифікації; 2) ос-
вітнього забезпечення. В освітній моделі важливе місце 
посідає політична складова освітнього процесу навчан-
ня і виховання обдарованих особистостей. У концеп-
ції побудови освітньої моделі враховуються переваги 
кожної її складової, а також передбачаються можливі 
альтернативи, оскільки відомі обмеження кожної.

В освіті Англії найбільш традиційним підходом 
до розвитку обдарованих і талановитих дітей є відбір 
тих, хто вважається найкращим і запровадження для 
них додаткових освітніх можливостей поза основним 
навчальним процесом. Такий підхід сприяє створенню 
і використанню якісних дидактичних матеріалів для 
обдарованих дітей незалежно від загальних навчаль-
них програм. Переваги такого дидактичного підходу 
пов’язані з однорідністю інтелекту відібраних учнів. 
У такому середовищі обдаровані й талановиті діти по-
чуваються вільно і розкрито, що дозволяє їм формува-
ти самооцінку та унеможливлює ризик зневажливого 
ставлення до однолітків. Отже, традиційний підхід 
має соціальні, особистісні та міждисциплінарні пере-
ваги у навчанні обдарованих і талановитих дітей.

Інші традиційні підходи до організації навчальної 
діяльності обдарованих і талановитих дітей зазвичай 
впроваджуються у класах будь-якої школи і реалізу-
ються за допомогою диференціації. Вирішальна роль 
у цьому процесі відводиться вчителю та його профе-
сійній майстерності (професійним навичкам).

У педагогічній основі цього процесу закладено 
обґрунтування та розроблення навчального плану, що 
дозволить учням здобувати високий рівень загальноос-
вітньої підготовки. Цей підхід має на меті розвиток та-
ланту більшості дітей, а не окремих особистостей. Та-
кий підхід розв’язує проблему соціальної ізольованос-
ті обдарованих дітей. Однак його недоліком критики 
вважають штучність створення рівних умов вчителем, 
якому часто не вистачає професійної майстерності.

Модель освіти для обдарованих і талановитих 
дітей Англії розглядає структуру освіти, у якій по-
єднано внутрішньошкільне та позашкільне навчання. 
Вона ґрунтується на максимально гнучкій і варіатив-
но-правовій основі, що дозволяє учням максимально 
і продуктивно використовувати освітні можливості в 
межах школи та поза нею. 

Переваги загальносистемного принципу освіти та 
виховання обдарованих і талановитих дітей поляга-
ють у можливості:

 • створення спільноти обдарованих і таланови-
тих учнів на державному рівні;

 • забезпечення освітою обдарованих і талановитих 
дітей у межах загальної освітньої політики, що сприяє 
більшій профільності й унеможливлює її скорочення;

 • поєднання внутрішньошкільних та позашкіль-
них програм, що будуть ефективно підвищувати рі-
вень, а не компенсувати навчальні програми;

 • життя і виховання у колективі однолітків, на 
рівні з іншими, не соромитись власної обдарованості;

 • забезпечення соціальної рівності у процесі 
навчання;

 • спільного навчання дітей із середнім рівнем ін-
телектуального розвитку та високими когнітивними 
показниками;

 • поєднання традиційного підходу, що ґрунтуєть-
ся на навчальних програмах, і підходу, в основі якого є 
класно-урочне забезпечення, що враховує їхні переваги.

Освітня модель для обдарованих і талановитих 
дітей Англії складається з: класного забезпечення 
освітніх потреб обдарованих і талановитих дітей;  
позашкільного забезпечення на місцевому рівні; за-
безпечення на обласному та держаному рівні. 

Базовим елементом в освітній моделі для обдаро-
ваних і талановитих дітей Англії є шкільна група 5–11 
років. У цьому випадку вчителі зобов’язані планувати 
навчальний процес так, щоб задовольнити потреби всіх 
учнів без винятку, враховуючи диференційований підхід.

Школи самостійно визначають обдарованих і та-
лановитих дітей і пропонують їм широкий спектр 
додаткових можливостей, гнучких методів навчаль-
ної діяльності. У платних школах учням надається 
можливість достроково складати іспити (екстерном) 
і, таким чином, достроково переводитись у наступний 
клас. Також у дітей є можливість працювати у групах 
за інтересами та відповідно до їхніх потреб. 

Навчально-виховна діяльність обдарованих і та-
лановитих дітей поділяється на групи в межах класу 
і ґрунтується на індивідуальному підході. На рівні з 
іншими навчальними закладами та громадськими  
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організаціями школа традиційно залишається основ-
ним джерелом знань для таких учнів.

В англійській системі освіти школа посідає цен-
тральне місце, де навчально-виховний процес мотивує 
на розвиток кожного учня. Тому, обдарованих і тала-
новитих учнів спрямовують ширше використовувати 
навчальні можливості. При цьому винагороджуються 
старанність, інтелектуальний пошук і творче мислення.

У процесі навчання, навчальні плани корегуються 
залежно від тих учнів, які випереджають стандартні 
вимоги. Така освітня модель вимагає від школи та 
вчителів усвідомлення того, що учні повинні чітко 
розуміти, що від них вимагають і чого їм потрібно 
досягти. Інакше кажучи школа повинна мотивувати 
учнів орієнтуватись на кінцевий результат та певні 
кваліфікаційні рівні. 

На основі такого підходу учні починають ідентифі-
кувати себе обдарованим і талановитим відповідно до 
високих вимог шкільного навчального плану, демонстру-
ючи власний потенціал, досягаючи поставленої мети.

Таким чином, розуміння власної сутності допо-
магає обдарованим і талановитим дітям бачити власні 
сильні та слабкі сторони.

Англійська освітня модель для обдарованих і та-
лановитих визначає роль учителя провідною у нав-
чально-виховному процесі. Такий підхід реалізується 
через взаємодію вчителя та учня у класі, що вимагає 
учительської майстерності та зобов’язує його до від-
повідальності. Потреби розвитку обдарованих і тала-
новитих дітей мотивують учителів виходити за межі 
здобутих професійних знань, умінь та навичок, що з ча-
сом буде винагороджено високими показниками їхніх 
учнів. Педагогічна діяльність вчителя з обдарованими і 
талановитими дітьми є практично науково-пошуковою.

Освітня модель для обдарованих і талановитих 
дітей Англії не покладає усю відповідальність за  
результати навчального та виховного процесу лише 
на вчителя. Обдаровані та талановиті учні мають 
можливість розвиватись поза межами школи, за до-
помогою позашкільних програм, що зменшує наван-
таження на вчителя.

Аналіз багатоступеневої структури початкової та 
середньої ланки англійської школи дає можливість 
поступово ідентифікувати обдарованих і талановитих 
дітей, групувати їх згідно з положенням Національ-
ної програми обдарованих і талановитих учнів, роз-
вивати їхні здібності, забезпечувати на кожному етапі 
рівними можливостями і ресурсами незалежно від со-
ціального статусу, етнічної та статевої ознак, а також 
місця проживання.

Процес становлення та розвитку освіти обдарова-
них і талановитих дітей Англії був досить тривалим. 
Він ґрунтується на багатому досвіді провідних вче-
них-педагогів, дослідників та вчителів-практиків.

У Великій Британії розгорнувся масштабний про-
цес, пов’язаний з розробленням конкретних стандартів 
якості, що передбачають ефективні заходи для обдарова-
них і талановитих учнів та студентів на інституційному 
(шкільному), класному або педагогічному (на підставі 

кращого практичного досвіду) та місцевого рівнях (що 
стосується підтримки шкіл місцевими органами влади). 

Закономірно, що базовий стандарт має спільне 
«ядро» та елементи для початкових, середніх та вищих 
навчальних закладів, а класний стандарт має відповід-
ну загальну педагогічну освіту з різних предметних 
галузей. За структурою стандарти мають три рівні: 

перший – фундаментальний, доступний для засво-
єння всіма установами та вчителям; 

другий – рівень вдосконалення, що передбачає 
логіку поступового розвитку; 

третій – відмінний рівень, що визначає ступінь 
передової педагогічної практики.

Згідно з вимогами Національної програми, прин-
ципи персоналізації є актуальними у сучасній освітній 
системі, яку адаптують до індивідуальних здібностей 
особистості, даючи змогу кожній людині досягти мак-
симально високого рівня.

Проте, у цьому випадку намагаються уникнути 
крайнощів індивідуального навчання, наголошуючи 
на важливості спільного навчання у школі на основі 
співробітництва, роботи в групі, а також на диферен-
ціації діяльності класу в цілому.

Таким чином, система навчання обдарованих і 
талановитих дітей Англії реалізується через:

а) стандарти якості;
б) положення Національної програми навчання 

обдарованих і талановитих учнів;
в) організації інформаційної мережі;
г) проекти.
Таким чином, завдяки такому підходу визначе-

но стратегічні напрями подальшого розвитку націо-
нальної системи освіти і виховання обдарованих і 
талановитих дітей Англії, що полягає у балансі між  
«досконалістю» і «об’єктивністю» у процесі навчан-
ня, індивідуальному підході, гнучкій ідентифікації 
учнів та обов’язковому реєстрі цієї категорії учнів.
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