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SUMMARY 
Kulichenko Alla. Upgrading American medical education in the early 20th century: 

A. Flexner’s views. 
Until becoming the world leader in medical education, the USA were carrying out 

various decisive and effective reforms during the 20th century. It is noted that philanthropic 
organizations and foundations played an important role in the reform of the medical 
educational paradigm. The outstanding representative of one of these organizations was A. 
Flexner (1866–1959) – an educator and a critic whose vision of improving medical education 
became successful and the key one, despite numerous discussions in the academic circles. A. 
Flexner introduced important recommendations concerning reforming the medical education 
in his work “Medical Education in the United States and Canada: A Report to the Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching” (1910) also known as “Flexner Report”.  

The aim of the paper is to highlight the preconditions of the reform in medical education 
in the early 20th century, and to point out Flexner’s recommendations in the context of the 
medical educational paradigm. In this paper, the author deals with such methods as general 

scientific ones (analysis, synthesis, systematization, and generalization)   to provide the holistic 
view of the content of A. Flexner’s ideas concerning the medical education reform in the USA; 

search-bibliographic method  to study and systematize the scientific and pedagogical literature 

on the research subject; pedagogical reconstruction to reproduce historical and pedagogical 
reality in American medical education in the early 20th century. 

Thus, there were many factors that caused changes in medical education in the USA. 
Among them there were social, demographic, economic, political and biological (population 
health) ones. As for Flexner’s recommendations in the context of the medical educational 
paradigm, they are the main tasks, structural units, faculty, material and technical support, 
teaching methods, organization of the educational process in medical schools, etc. Besides, 
A. Flexner proposed to divide the existing medical schools into 3 main categories (A, B, C), 
and to focus on The Johns Hopkins University School of Medicine. 

As for the prospects of further research, we are going to describe the influence of 
Flexner’s recommendations on the development of the US medical education in the 20th century. 

Key words: American medical education, preconditions of reform, reform, 
recommendations, pedagogical views, A. Flexner, Flexner Report, medical school, student. 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 
У статті дослідђено етапє управліннѐ освітоя дорослого населеннѐ у 

Велєкіѕ Брєтанії. Зокрема ѓ’ѐсовано, що до початку XX століттѐ у Велєкіѕ Брєтанії 
ѓберігаласѐ традєціѐ децентраліѓації управліннѐ освітоя дорослєх. Закон «Про 
освіту» 1944 р. передбачав врегуляваннѐ освітє дорослєх на 2 рівнѐх – у 
центральному череѓ Департамент освітє і наукє та місцевому череѓ місцеві органє 
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управліннѐ освітоя, ѐкєѕ перевађав в урегуляванні освітоя дорослєх. У ХХ ст. 
сєстема управліннѐ у Велєкіѕ Брєтанії характерєѓуваласѐ трьома рівнѐмє: 
національнєм (федеральнєм), регіональнєм та місцевєм. До управліннѐ освітоя 
ѓалучалєсѐ представнєкє громадськості, недерђавнєх ѓакладів. Длѐ Велєкої Брєтанії 
була характерноя форма громадського-дерђавного управліннѐ освітоя. 

Ключові слова: управліннѐ освітоя, освіта дорослєх, Велєка Брєтаніѐ, 
децентраліѓованєѕ централіѓм, автономність. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки 

проблема управліннѐ освітоя дорослих набула великого значеннѐ. Освіта 
дорослих у Великій Британії «ю одним із пріоритетів державної політики, 
ґрунтуютьсѐ на давніх історичних традиціѐх, високоѐкісних показниках, 
ґрунтовних науково-педагогічних дослідженнѐх, а практика реалізації довела 
своя діювість та ефективність» (Коваленко та Клочко, 2015, c. 405).  

Аналіз актуальних досліджень. Усвідомленнѐ проблем державного 
управліннѐ в нових соціально-економічних умовах маять положеннѐ, 
викладені у працѐх В. Андрущенка, С. Гончаренка, І. Зѐзяна, В. Кременѐ, 
В. Лугового та ін. Аналіз сучасних наукових психоло-педагогічних джерел 
свідчить, що до окремих аспектів управліннѐ освітоя в ювропейських країнах 
зверталисѐ вітчизнѐні (Л. Гаювська, Л. Гриневич, К. Корсак, С. Коваленко, 
Л. Клочко) та британські П. Ейнлі (P. Ainley), Д. Ліг (D. Legge) вчені. 

Мета статті – з’ѐсувати сутність управліннѐ освітоя дорослого 
населеннѐ у Великій Британії. 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано такі методи 
дослідження: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної 
літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дослідженнѐ; 
інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ українські 
й зарубіжні джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та 
узагальненнѐ; метод порівнѐльно-історичного аналізу, ѐкий дозволив 
виѐвити тенденції розвитку освіти дорослих у досліджуваних країнах. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні В. Подобюда висвітлені 
особливості державно-суспільного управліннѐ освітоя дорослих в умовах 
соціально-економічних трансформацій кінцѐ ХХ ст. До системного 
управліннѐ освітоя дорослих дослідник вклячив: мету, завданнѐ, умови, 
моделі управліннѐ, функції, нормативно-правову базу системного 
управліннѐ освітоя дорослого населеннѐ (Подобед, 2000).  

До початку XX століттѐ роль держави щодо регуляваннѐ системоя 
освіти дорослих зводиласѐ до мінімуму. Вирішальним кроком на шлѐху до 
державного врегуляваннѐ освіти дорослих став закон «Про освіту» (1944 р.), 
ѐким передбачалосѐ створеннѐ юдиної системи освіти й офіційне вкляченнѐ 
до системи освіти дорослих. Важливим акцентом цього закону було 
збереженнѐ традицій децентралізації управліннѐ освітоя, ѐка передбачала 
врегуляваннѐ освіти дорослих на 2-х рівнѐх – центральному (через 
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Департамент з питань освіти і науки) та місцевому (у 1902 р. були створені 
місцеві органи управліннѐ освітоя LEAS), але оріюнтаціѐ спрѐмовуваласѐ, 
насамперед, на розвиток місцевої ініціативи. Тому англійська система освіти 
дорослих характеризуваласѐ ѐк національна система, що регуляютьсѐ на 
місцевому рівні (Лук’ѐнова, 2017, c. 9; Коваленко та Клочко, 2015, c. 406).  

У ХХ ст. Міністерство освіти Великої Британії функціонувало під різними 
назвами. Зокрема, з 1945 р. до 1955 р. – під назвоя Департамент з питань 
освіти і науки. Розглѐнемо особливості управліннѐ освітоя в цей період, коли 
державна система освіти знаходиласѐ під керівництвом державного 
секретарѐ з науки і освіти, йому допомагали два-три міністра середнього або 
молодшого рангу, один із ѐких відповідав за освіту дорослих та вищу освіту. 
Британську систему освіти називали «національна система, що 
врегульовуютьсѐ місцевими органами» (Подобед, 2000, c. 127). Департамент з 
питань освіти і науки впливав на розвиток освіти не шлѐхом виданнѐ наказів, 
а використаннѐм інструкторів Її Величності та призначеннѐм відповідних 
комісій, а також через Національний інститут освіти дорослих та інші 
організації; залучали громадськість (забезпечувалась активна участь 
представників професійних спілок, тред-яніорів, громадських та волон-
терських організацій, демократизуячи таким чином систему освіти в цілому); 
були створені і регіональні консультативні органи, ѐкі координували діѐль-
ність вищої та додаткової освіти (Подобед, 2000, c. 128–129; Коваленко, c. 5).  

Отже, у той період система управліннѐ в країні характеризуваласѐ 
трьома рівнѐми: національним (федеральним), регіональним та місцевим. 
До управліннѐ освітоя залучалисѐ представники громадськості, 
недержавних закладів. Длѐ Великої Британії була характерноя форма 
громадського-державного управліннѐ освітоя. 

У другій половині ХХ ст. видаютьсѐ значна кількість законів, що 
стосувалисѐ освіти дорослих. 

Законом 1964 р. «Про промислове навчаннѐ» було передбачено покра-
щеннѐ зв’ѐзків між професійноя освітоя та технічним розвитком, підви-
щеннѐ рівнѐ професійної підготовки; організовані ним промислові Ради мали 
проводити освітня політику кожна в своюму секторі (Лук’ѐнова, 2017, c. 9).  

Слід зазначити, що в кінці 70-х рр. механізм державного регуляваннѐ 
системи освіти дорослих Англії зазнав кардинальних перетворень у контексті 
науково-технічного прогресу загальної економічної кризи на фоні переходу 
країни до системи вільних ринкових відносин. Ідеологічна платформа 
консервативної партії на чолі з М. Тетчер (1979–1992 рр.) базуваласѐ на 
законах вільних ринкових відносин у галузі освіти дорослих, що означало 
підтримку здорової конкуренції між провайдерами освітніх послуг та 
посиленнѐ влади центрального урѐду в управлінні освітоя. 

Першим кроком урѐду консерваторів стало скороченнѐ обсѐгів 
фінансуваннѐ в соціальну сферу, у тому числі в освіту, у чому вбачаютьсѐ 
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юдиний вихід длѐ Англії із скрутної економічної ситуації. Що стосуютьсѐ 
освіти дорослих, то запропонована ринкова модель освіти оріюнтуваласѐ, 
насамперед, на економічно вигідні форми освіти дорослих, тобто 
підвищеннѐ професійності кадрів та професійну перепідготовку, викликану 
швидкими темпами НТР; загальнокультурна освіта дорослих за таких умов 
переходила в розглѐд другорѐдних (Коваленко, c. 4).  

З 1995 р. Департамент освіти і науки перетворивсѐ на Департамент 
освіти і праці, з 2000 р. – на Департамент у справах освіти та вмінь, у 2007 
р. освітоя дорослих опікувавсѐ Департамент з питань інновацій, 
університетів і вмінь. 

Основи сучасної моделі державного управліннѐ системоя освіти 
дорослих були закладені з прийнѐттѐм низки нормативних актів: Закону 
«Про реформу освіти» (Education Reform Act, 1988 р.); Закону «Про 
подальшу та вищу освіту» (Further and Higher Education Act, 1992 р.); Закону 
«Про навчаннѐ та професійні вміннѐ» (Learning and Skills Act, 2000 р.) *10; 
11; 12+. Закон «Про освіту і професійну підготовку» (Education and 
Vocational Training Act, 2000 р.) надав повноваженнѐ Раді з освіти і 
професійної підготовки (LSC) здійснявати керівництво й забезпечувати 
фінансуваннѐ коледжів подальшої освіти і громадських організацій, ѐкі 
опікуятьсѐ освітоя дорослих, а також заохочувати роботодавців до участі в 
навчанні (Лук’ѐнова, 2017, c. 10).  

У Великий Британії значна увага приділѐютьсѐ підвищення рівнѐ 
професійної кваліфікації педагогів, що в цій країні оплачуятьсѐ державоя. 
Центральна влада ухвалила рішеннѐ про фінансуваннѐ з державного 
бяджету професійного розвитку вчителів у розмірі 5 % від загального 
інвестуваннѐ в реформуваннѐ освітньої сфери. Школи на сучасному етапі 
децентралізації управліннѐ освітоя у країні виходѐть із-під опіки місцевих 
відділів освіти, об’юднуятьсѐ в асоціації і створяять власний бяджет, що 
дозволѐю укласти контракти з усіма постачальниками освітніх програм. 
Навчальні заклади оплачуять професійний розвиток до 18 днів на рік 
кожному вчителя. Якщо він, ѐк зазначаять Н. Авшеняк, А. Харгвіс 
(А. Hargreaves) та Д. Ширлі (D. Shirley), «забажаю збільшити термін свого 
підвищеннѐ кваліфікації, то повинен сплатити за це із заробітної плати, або 
подати заѐвку на грант до фондів, що фінансуятьсѐ професійними 
асоціаціѐми, приватними меценатами тощо. Якщо в учителѐ виникаю потреба 
в додатковому підвищенні кваліфікації, що найчастіше викликано бажаннѐм 
кар’юрного зростаннѐ, він платить за це з власної кишені. На початку ХХІ ст. у 
країні вводитьсѐ система грантів, присуджувати ѐкі від імені урѐду 
доручаютьсѐ Комісії з професійної підготовки вчителів. Відповідно до 
грантової системи урѐд фінансую не всі програми підвищеннѐ кваліфікації, а 
лише ті, що відповідаять національним пріоритетам (Авшеняк, 2017).  
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У 2006 р. вийшов Закон «Про освіту та інспекція», ѐкий свідчить про 
посиленнѐ контроля над здійсненнѐм освіти, у тому числі й освіти 
дорослих (Коваленко та Клочко, 2015, c. 406; Лук’ѐнова, 2017, c. 10).  

Закон «Про освіту та навички» (Learning And Skills Act, 2008 p.) 
свідчить про права дорослих на безкоштовну первинну професійну 
підготовку, навчаннѐ грамотності, а також на досѐгненнѐ першого повного 
рівнѐ другої кваліфікації (Лук’ѐнова, 2017, c. 10).  

Проаналізувавши згадані закони, можна зробити висновок, що від 
закону до закону відбуваютьсѐ поступовий відхід від децентралізації й перехід 
до «змішаної» моделі управліннѐ освітоя дорослих, тобто до характерного 
длѐ Великої Британії децентралізованого централізму. Отже, регуляваннѐ 
освіти дорослих відбуваютьсѐ на двох рівнѐх – центральному й місцевому. 

Управліннѐ освітоя дорослих центрального рівнѐ здійснявалосѐ згідно 
із Законом «Про освіту» (1944 р.) через Департамент з питань освіти та науки, 
а місцевий – через місцеві органи управліннѐ освітоя. Але у зв’ѐзку з тим, що 
управліннѐ при цьому оріюнтувалосѐ на розвиток місцевої ініціативи, тому, ѐк 
зазначаю П. Ейнлі (P. Ailey), англійська система освіти дорослих традиційно 
характеризуваласѐ ѐк «національна система, що регуляютьсѐ на місцевому 
рівні» *Коваленко та Клочко, 2017, c. 406+. Але у зв’ѐзку з тим, що відбувалосѐ 
поступове звуженнѐ, а нині майже повне обмеженнѐ кола повноважень 
місцевих органів управліннѐ освітоя та розподілу основних обов’ѐзків між 
новоствореними підрозділами й субструктурами Департаменту з питань 
бізнесу, інновацій та вмінь (Department for Business, Innovations and Skills), 
ѐкий було створено у 2009 р. і ѐкий нині опікуютьсѐ освітоя дорослих у країні. 
Це, за твердженнѐм англійського дослідника П. Ейнлі, «перетворило 
англійську систему освіти з національної системи, ѐка регуляютьсѐ на 
місцевому рівні, на місцеву систему, ѐка керуютьсѐ на національному рівні» 
(Коваленко та Клочко, 2015, c. 406–407).  

Отже, можна зазначити, що з кінцѐ 80-х рр. система освіти дорослих 
Великої Британії позначаютьсѐ підйомом централізаціїних тенденцій 
унаслідок проведеннѐ урѐдом низки реформ, спрѐмованих на підсиленнѐ 
владних повноважень центральної влади (Коваленко, c. 5).  

На сучасному етапі головним органом у галузі освіти дорослих в 
Англії ю Департамент з питань бізнесу, інновацій та вмінь (ДБІВ), що 
відповідаю за плануваннѐ, моніторинг та реалізація урѐдової політики в 
названій галузі. В урѐді Великої Британії існую посада Міністра з подальшої 
освіти, кваліфікацій і навчаннѐ впродовж життѐ (ENG).  

Дослідники Н. Авшеняк і Т. Кучай зазначаять, що на відміну від інших 
ювропейських держав, у Великій Британії управліннѐ освітоя здійсняютьсѐ зі 
значноя автономністя в кожному з регіонів країни – Англії, Уельсі, Шотландії, 
Північній Ірландії (Кучай, 2014, c. 92; Авшеняк, 2008, c. 76).  
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Слід відмітити, що в регіонах країни функціонуять свої автономні 
органи управліннѐ педагогічноя освітоя. Якщо відповідальність за освіту 
Англії належить Департаменту бізнес-інновацій та навичок, а також 
Департаменту освіти та вмінь (Department for Education and Skills), то в 
Уельсі – Департаменту освіти і навчаннѐ (Department of Education and 
Training); у Шотландії – Виконавчому департаменту освіти в Шотландії 
(Scottish Executive Education Department); у Північній Ірландії – Департаменту 
освіти Північної Ірландії (Department of Education of Nothern Ireland). Крім 
того, у регіонах функціонуять спеціалізовані агентства-посередники – 
автономні органи управліннѐ: ради, асоціації, агентства та ін., ѐкі і здійсняять 
непрѐме державне управліннѐ (Стрункіна, 2012, c. 170–171).  

Як зазначаю Л. Лук’ѐнова, на національному рівні управліннѐ 
системоя освіти дорослих у Великій Британії разом із Департаментом 
здійсняять: Рада з питань навчаннѐ та вмінь ((Learning and Skills Council); 
Рада з питань фінансуваннѐ вищої освіти Англії (Higher Education Funding 
Council for England); Інспекторат навчаннѐ дорослих (Adult Learning 
Inspectorate); Національний інститут неперервної освіти дорослих (National 
Institute of Adult and Continuing Learning); Агенціѐ з питань базових умінь 
(Basic Skills Agency); Агенціѐ з питань розвитку вмінь у галузѐх (Sector Skills 
Development Agency); Рада з питань навчаннѐ та вмінь координую роботу 
всього сектору післѐшкільної (крім вищої) освіти (Лук’ѐнчук, 2017, c. 13–14). 

Національний інститут продовженої освіти дорослих (НІПОД), що ѐвлѐю 
собоя національну незалежну добровільну організація з обмеженоя 
відповідальністя, проводить широкомасштабну роботу за такими напрѐма-
ми: надаю послуги інформуваннѐ, консультації та оріюнтації ѐк окремим 
фізичним особам, так і навчальним закладам та організаціѐм; проводить 
науково-дослідну роботу, наукові конференції та семінари, координую 
спільно з Департаментом освіти та іншими національними організаціѐми 
низку освітніх ініціатив, розрахованих на дорослих осіб; публікую періодичні 
виданнѐ, журнали, монографії з проблем освіти дорослих; координую 
масштабний національний проект «Тиждень освіти дорослих».  

Значна частина діѐльності організації концентруютьсѐ на освітніх 
потребах «проблемних» або маргінальних груп населеннѐ, що передбачаю 
роботу з підвищеннѐ рівнѐ базових умінь дорослих (спільно з Агенціюя з 
питань базових умінь), вирішеннѐ проблем освіти длѐ лядей третього віку, 
етнічних меншин, жінок, дорослих осіб зі спеціальними освітніми 
потребами та дорослої молоді (Коваленко та Клочко, 2015, c. 410–411).  

Агенціѐ з питань базових умінь – провідна організаціѐ, що займаютьсѐ 
проблемами грамотності і базових умінь дорослих в Англії та Уельсі, що 
утримуютьсѐ за рахунок державних коштів. Її діѐльність спрѐмована на 
зменшеннѐ кількості дорослих із низьким рівнем базових знань (Лук’ѐнчук, 
2017, c. 14–15).  

http://www2.gov.scot/Publications/2005/05/23103540/35426
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Агенціѐ з питань фінансуваннѐ вмінь (АФВ) – це міністерський 
урѐдовий підрозділ Департаменту у справах бізнесу, інновацій та вмінь і 
відповідаю за координовану та узгоджену роботу всього сектору 
післѐшкільної освіти (крім вищої освіти): курси длѐ дорослих, що 
проводѐтьсѐ у шкільних приміщеннѐх; коледжі сектору подальшої освіти; 
центри з навчаннѐ дорослих; професійна підготовка на робочому місці 
(переважно система учнівства длѐ молоді); приватні заклади освіти з 
професійної підготовки та добровільні організації. Першочерговим 
завданнѐм цього відділу ю задоволеннѐ освітніх потреб бізнесу, окремих 
фізичних осіб та громад шлѐхом створеннѐ когерентної й послідовної 
системи фінансуваннѐ (Коваленко та Клочко, c. 407–408). Сьогодні АФВ, ѐка 
ю міністерським урѐдовими підрозділом, можна розцінявати ѐк доказ 
державної політики з освіти в бік централізації. 

Одним із найбільших провайдерів у сфері навчаннѐ дорослих у Великій 
Британії ю освітнѐ Асоціаціѐ працівників (WEA – The Workers’ Educational 
Association). Асоціаціѐ забезпечую локальні курси длѐ дорослих у громадах в 
Англії та Шотландії. В Уельсі функціоную автономний підрозділ асоціації WEA 
Cymru. Загалом WEA охопляю велику кількість дорослих учнів. Наприклад, у 
2015–2016 рр. Асоціаціюя було проведено понад 8000 курсів, організованих у 
1800 місцевих громадських закладах, що дозволило значно наблизити освітні 
послуги до конкретних споживачів. WEA підтримуютьсѐ урѐдом через агенція 
з наглѐду за фінансуваннѐм в Англії, а в Шотландії – виконавчими та 
місцевими органами влади Шотландії. Асоціаціѐ також частково фінансуютьсѐ 
слухачами за деѐкі курси, проведеннѐ лотереї та за рахунок інших 
джерел (Лук’ѐнчук, 2017, c. 16).  

Діѐльність Асоціації провайдерів із працевлаштуваннѐ та навчаннѐ 
(AELP The Association of Employment and Learning Providers) спрѐмована на 
пошуки робочих місць відповідно до потреб роботодавців, длѐ чого AELP 
співпрацяю з 340 000 роботодавцѐми по всій країні. Крім того, забезпечую 
освітні послуги на робочому місці. Асоціаціѐ проводить навчаннѐ 75 % із 
850 000 дорослих учнів, ѐкі навчаятьсѐ за такими освітніми програмами з 
метоя забезпеченнѐ необхідними навичками, що створяю умови длѐ 
економічного успіху країни (Лук’ѐнчук, 2017, c. 17).  

Асоціаціѐ університетів з навчаннѐ впродовж життѐ (The Association 
of Employment and Learning Providers) представлѐю вищу освіту в чотирьох 
країнах Сполученого Королівства. Крім того, забезпечую дорослим учнѐм 
неповний робочий день, гнучкий графік, використовуячи потенціал 
навчаннѐ на робочому місці (Лук’ѐнчук, 2017, c. 18).  

Асоціаціѐ коледжів (The Association of Employment and Learning 
Providers), членами ѐкої ю 317 навчальних закладів подальшої освіти (FE), 
коледжі шостого класу, вищі та фахові коледжі, що складаять 95 % усього 
освітнього сектора Великої Британії. Асоціаціѐ створена длѐ наданнѐ її 
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членам професійної підтримки, порад щодо працевлаштуваннѐ, охорони 
здоров’ѐ, викладаннѐ та навчаннѐ (Лук’ѐнчук, 2017, c. 18).  

Головним органом контроля й перевірки ѐкості та стандартів сектору 
освіти дорослих у Великій Британії ю неміністерський урѐдовий підрозділ – 
Відділ освітніх стандартів (ВОС), що здійсняю своя діѐльність під 
керівництвом головного інспектора Її Величності (Коваленко та Клочко, 
c. 409). Завданнѐм відділу ю проведеннѐ перевірок усіх форм освіти дорослих, 
що повністя або частково фінансуятьсѐ за рахунок фондів держави. Якість 
освіти перевірѐютьсѐ за показниками: рівень навчальних досѐгнень студентів; 
ѐкість освітніх послуг; ефективність керівництва та управліннѐ інституціюя 
(Association of Colleges, c. 409–410).  

Агенціѐ Великої Британії з питань ѐкості (Quality Assurance Agency) 
інспектую сектор вищої освіти, у тому числі й вищої освіти дорослих. 
Агенціѐ здійсняю координація і контроль за ѐкістя освітніх послуг, що 
надаятьсѐ закладами вищої освіти. Одним із напрѐмів діѐльності Агенції, 
що стосуютьсѐ лише освіти дорослих, ю ліцензуваннѐ коледжів продовженої 
освіти щодо організації та проведеннѐ підготовчих курсів (access courses), 
розрахованих на дорослих студентів, що не маять необхідної кваліфікації 
длѐ вступу до закладу вищої освіти (Association of Colleges, c. 410).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, до 
початку XX століттѐ у Великій Британії зберігаласѐ традиціѐ децентралізації 
управліннѐ освітоя дорослих. Закон «Про освіту» 1944 р. передбачав 
урегуляваннѐ освіти дорослих на 2 рівнѐх – центральному через Депар-
тамент освіти і науки та місцевому через місцеві органи управліннѐ освітоя, 
ѐкий переважав в управлінні освітоя дорослих. Сучасна модель державного 
управліннѐ системоя освіти дорослих характеризуютьсѐ посиленнѐм 
централізації управліннѐ освітоя, поступовим відходом від децентралізації і 
переходом до «змішаної» моделі управліннѐ освітоя дорослих – до 
децентралізованого централізму, характерного длѐ Великої Британії. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрѐмі – охаракте-
ризувати підходи до здійсненнѐ освіти дорослих у Великій Британії. 
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РЕЗЮМЕ 
Орос Ильдико. Управление образованием взрослого населениѐ в 

Великобритании. 
В статье єсследованы этапы управленєѐ обраѓованєем вѓрослого населенєѐ в 

Велєкобрєтанєє. В частностє установлено, что к началу XX века в Велєкобрєтанєє 
сохранѐлась традєціѐ децентралєѓацєє управленєѐ обраѓованєем вѓрослых. Закон 
«Об обраѓованєє» 1944 предусматрєвал урегулєрованєе обраѓованєѐ вѓрослых на 2 
уровнѐх – центральном череѓ Департамент обраѓованєѐ є наукє є местном череѓ 
местные органы управленєѐ обраѓованєем, преобладал в урегулєрованєє 
обраѓованєем вѓрослых. В ХХ в. сєстема управленєѐ в Велєкобрєтанєє 
характерєѓувалась тремѐ уровнѐмє: нацєональным (федеральным), регєональным є 
местным. К управленєя обраѓованєем прєвлекалєсь представєтелє 
общественностє, негосударственных учређденєѕ. Длѐ Велєкобрєтанєє была 
характерна форма общественного-государственного управленєѐ обраѓованєем. 

Ключевые слова: управленєе обраѓованєем, обраѓованєе вѓрослых, 
Велєкобрєтанєѐ, децентралєѓованныѕ централєѓм, автономность. 
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SUMMARY 
Oros Ildiko. Education of adult population in Great Britain. 
The article examines the stages of adult education management in the UK. In particular, 

in was found out that, until the beginning of the 20th century, the tradition of decentralizing 
adult education management persisted in Great Britain. The Law “On Education” of 1944 
provided for the regulation of adult education at 2 levels –central through the Department of 
Education and Science and local through the local education authorities, which prevailed in the 
regulation of adult education. 

In the twentieth century management system in the UK was characterized by three 
levels: national (federal), regional and local. Representatives of the public, non-state 
institutions were involved in the management of education. For Great Britain was a typical 
form of public education management. 

In the late 70’s the mechanism of state regulation of the adult education system in 
England had undergone radical transformations in the context of scientific and technological 
progress of the general economic crisis in the background of the transition of the country to 
the system of free market relations. The ideological platform of the Conservative Party was 
led by Margaret Thatcher (1979–1992). Based in the laws of free market relations in the field 
of adult education, which means maintaining a healthy competition between providers of 
educational services and the increasing power of the central government in the management 
of education. The first step of the conservative government was to reduce the amount of 
funding in the social sphere, including education, which sees the only way out for England 
from a difficult economic situation. With regard to adult education, the proposed market 
model of education was oriented, first of all, on cost-effective forms of adult education, that 
is, increased professionalism of staff and vocational retraining caused by the rapid pace of 
scientific and technological revolution; general education of adults under such conditions 
passed into consideration secondary. 

Nowadays adult education in the UK is one of the priorities of the state policy and it is 
based on long historical tradition, high performance, in-depth scientific and pedagogical 
research, and practice implementation has proved its effectiveness and efficiency. In Great 
Britain considerable attention is paid to raising the level of professional qualifications of teachers 
who are paid by the state in this country. After analyzing the recently adopted laws, we can 
conclude that the law is a gradual move away from decentralization and transition to a “mixed” 
model of adult education management, i.e. the characteristic British decentralized centralism. 
Hence, the regulation of adult education takes place in two levels – central and local. The central 
level of regulation of adult education took place in accordance with the Law “On Education” 
(1944) through the Department of Education and Science, and local – through local education 
management bodies. But due to the fact that management was guided by the development of a 
local initiative, the English adult education system was traditionally characterized as “a national 
system that is regulated locally”. 

Unlike other European states, education in Great Britain is carried out with 
considerable autonomy in each of the regions of the country – England, Wales, Scotland, 
Northern Ireland. 

Key words: education management, adult education, Great Britain, decentralized 
centralism, autonomy. 

 
  




