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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТРАДИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ 
РОБОТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 
Шкільний вік є часом найінтенсивнішого становлення пізнавальних, 

комунікативних, творчих можливостей особистості, періодом формування її 
свідомості та самосвідомості, утвердження визначальних життєвих 
цінностей. 

Саме ці особливості шкільного віку стали основою інституалізації 
шкільної освіти як суспільного механізму цілеспрямованого управління 
процесом соціалізації молоді [3] . 

Відомо, що „для того, щоб перетворити дитину на істоту соціальну і 
моральну, недостатньо звертатись лише до інтелекту. Треба, щоб увесь 
психічний, розумовий і фізичний потенціал особистості, насамперед її 
глибинні почуття і нахили, сформувався в активному освоєнні, взаємодії з 
нагромадженим суспільством моральним і соціальним досвідом” [2]. 

Отже, головним завданням школи у сфері соціальної роботи з дітьми є 
підготовка їх до життя в існуючих соціальних умовах, набуття ними знань, 
умінь і навичок, необхідних для нормального існування особистості. 
Положення про соціальний характер виховання людини, про педагогізацію 
соціального середовища, про оптимізацію взаємодії людини і соціуму 
зустрічаємо вже у творах Т.Кампанелли, Ш.Фур’є, Р.Оуена, Ж.Ж.Руссо, 
С.Френе, М.Монтессорі.  

Проблемі соціальної роботи та соціальному виховання присвятили свої 
роботи вітчизняні та зарубіжні вчені Д.Бех, Б.З.Вульфов, М.А.Галагузова, 
О.Й.Демченко, З.Г.Зайцева, І.Д.Звєрєва, В.Д.Іванов, А.І.Капська, І.С.Кон, 
Н.М.Лавриченко, Т.М.Лактіонова, І.А.Ліпський, А.В.Мудрик, О.І.Пилипенко, 
В.М.Полонський, Р.М.Пріма, Г.А.Філонов, Р.Баркер, Д.Брідж, М.Пейн, 
С.Хакетт, Д.Харрисон. 

Керівні принципи соціальної роботи і соціальної освіти, характерні для 
всього світу, повинні обережно запозичуватися і адаптуватися в системі 
навчання соціальної роботи – до регіональних і місцевих особливостей щодо 
її змісту, системи, дидактичних засобів і технологій і освітніх структур і 
організаційних форм навчання. 

Перед нами стоїть складне завдання мудрого запозичення зарубіжного 
досвіду соціальної роботи і соціальної освіти у контексті історичного 
розвитку нашої країни і її непростого сьогодення.  

Ознайомити з історією становлення соціальної роботи у Великій 
Британії, її традиційними особливостями, що надають специфічний 
національний відбиток на зміст, основне призначення, методи та пріоритетні 
напрямки соціальної роботи у Великій Британії сьогодні − мета статті. 

На сучасному етапі у всій Європі і за її межами соціальна робота 
переживає інтенсивний період самоперевірки і змін. Питання глобального 
масштабу кидають серйозний виклик професії, яка традиційно повинна 



задовольняти потреби на місцевому рівні. Соціальна робота – це пошук 
можливостей і розширення горизонтів індивідуумів, сімей і соціумів [5]. 

Як професія соціальна робота виникла у Великій Британії з 
добровільного громадського руху та ліберально-демократичної опозиції. Для 
сучасної британської соціальної служби характерним є домінування 
громадських соціальних служб, які співпрацюють з невеликими приватними 
та благодійними (волонтерськими) організаціями. Модель розвитку 
соціальної роботи від добровільної допомоги до професійної діяльності має у 
Великій Британії еволюційний характер розвитку. В Англії та Уельсі – це 
департаменти соціальної допомоги та пробаційної служби, в Шотландії – 
департаменти соціального захисту як система агенцій місцевих урядів, 
починаючи з 1971 року надають усі види соціальної допомоги від 
народження до смерті людини. Безпосередні обов’язки забезпечення 
соціальних служб ресурсами покладено на центральне керівництво уряду 
Великої Британії [6]. 

Одним з перших агентств соціальної служби було створене у Лондоні в 
1869 році Благодійне Товариство. Члени цього товариства виконували 
функції, подібні функціям сучасних соціальних працівників; вони надавали 
допомогу людям, що потребували її, і називались „friendly visitors”.  

Мері Вард, одна з організаторів руху житлових товариств у часи 
королеви Вікторії, заснувала житлові квартали Едвард у Лондоні в середині 
60-х рр. 19 ст. Саме тоді визріла ідея опіки над людьми, які проживали і 
працювали в соціально неблагонадійних районах столиці. Пізніше дочка 
Мера Вард організувала суботні клуби для соціально незахищених дітей. В 
одному з них „Пассмор Едвардс – центр” обслуговувалось до 1200 дітей. 
Мері Вард переконала школи цього району наслідувати її приклад і заснувати 
шкільні ігрові клуби, в яких працювали вчителі і волонтери. До 1914 р. такі 
клуби вже відвідували до 1,5 млн. дітей. Це потребувало нових 
організаційних законів, і у 1942 році турбота про них була передана до 
міської ради Лондона. 

Поряд із розвитком ігрових центрів і суботніх клубів перше житлове 
товариство „Пассмор” запропонувало програму опікування дітьми під час 
шкільних канікул. У 1925 році була організована Асоціація ігрової роботи 
(National Playing Fields Association). Метою цієї організації було звернути 
увагу суспільства на дітей, показати важливість фізичного і розумового 
благополуччя підростаючого покоління. Була організована робота ігрових 
клубів. Перші ігрові лідери з’явилися у парках. Вони приваблювали дітей до 
ігор у парках замість їх звичайної гри на вулиці. 

Істотного розвитку соціальна робота у Великій Британії та підготовка 
соціальних робітників набули після другої світової війни. 

В кінці 60-х років ХХ століття місцевій владі було рекомендовано 
створити департаменти соціальної допомоги. Тепер владі належало нести 
відповідальність за піклування й охорону дітей.  

Відмінною рисою соціально-педагогічної діяльності, що здійснюється у 
Великій Британії, є добре організована мережа соціальних служб, що 



володіють певними давніми традиціями і мають добре підготовлених 
спеціалістів. 

У Великій Британії існує величезний досвід професійної підготовки 
соціальних робітників: вони повинні мати певний арсенал умінь і навичок, 
володіти глибокими знаннями в галузях наук про людину: медицини, 
психології, соціології, педагогіки, економіки, права, етики. Володіння 
теорією, методикою і технологією соціальної роботи і вміння їх застосувати, 
а також особисті якості і здатність до творчості розглядаються як готовність 
спеціаліста до професійної діяльності [1]. 

На початку 1990-х років у Великій Британії соціальні працівники могли 
отримати 2 кваліфікації: Свідоцтво Спеціаліста Соціальної Роботи (CQSW) 
або Свідоцтво Соціальних Служб (CSS). Обидві спеціальності давали право 
людині кваліфіковано займатися соціальною роботою, але в дійсності 
перший спеціаліст вважався менш престижним ніж інший. Одна 
спеціальність готувалась на рівні магістрів у старих університетах, а друга – 
на рівні с/освіти в політехнічних інститутах. Потім вони були об’єднані, і 
навчання майбутніх спеціалістів стало проводитись по одній освітній 
програмі соціальної роботи зі встановленими національними нормами для 
всієї Великої Британії [5]. 

Функції соціальних служб полягають у соціальному захисті і допомозі 
різним категоріям громадян, які в силу вікових чи етнічних обставин, а також 
в силу порушення фізичного чи психічного здоров’я потребують підтримки 
держави. Таким чином, у сферу діяльності соціальних служб потрапляють 
діти, підлітки, молодь, а також їх сім’ї, що потребують соціального і 
психологічного захисту чи матеріальної підтримки. 

Соціальні служби у Великій Британії є виключно бюджетними 
організаціями і надають населенню безкоштовну допомогу. Адміністративно 
вони підлягають місцевому керівництву (міста чи району), яке виділяє 
необхідні кошти для ефективної роботи системи соціальних служб. 

Суттєвим фактором є те, що всі ці служби є незалежні від навчальних і 
інших установ, які відповідають за освіту, виховання і здоров’я 
підростаючого покоління. Головною функцією служб соціального захисту 
дітей і підлітків є безпосередній контакт із школярем і його сім’єю з метою 
надання необхідної педагогічної і психологічної допомоги. Існують різні 
категорії соціальних робітників, які займаються проблемами дитинства. Вони 
відрізняються за характером професійної підготовки і за назвою спеціалізації. 

Ряд соціальних робітників діють безпосередньо в освітніх і медичних 
установах, проводять індивідуальну і групову роботу з неповнолітніми в 
тісному контакті зі штатними психологами цих установ, але адміністративно 
вони підлягають місцевим соціальним службам. Ця категорія соціальних 
працівників займається проблемами конкретного освітнього, медичного, 
сирітського чи іншого закладу і добре знайома зі специфікою підшефної 
організації і працює тільки з її контингентом. Можна навіть сказати, що за 
своїми функціями, наприклад, в навчальних установах вони нагадують 
організаторів виховної роботи, відповідальних за профілактику 



правопорушень, і психологів сімейної консультації одночасно і, окрім того, 
координаторів сумісної діяльності даного закладу з зовнішніми службами з 
питань соціального захисту неповнолітніх. 

З іншого боку, існують численні різнопрофільні центри, що 
знаходяться на балансі соціальних служб. Ці центри обслуговують певні 
категорії населення, що проживають на конкретній території. Зокрема, є 
спеціалізовані центри з обслуговування дітей, підлітків і їх сімей. 

Матеріально-технічна база і забезпеченість центрів дуже висока. 
Зазвичай, це 2-3 поверхові споруди з великою кількістю приміщень 
багатофункціонального призначення, при необхідності обладнані 
комп’ютерною технікою. 

Подібні центри спеціалізуються на конкретних напрямках діяльності і є 
лінійними структурами соціальних служб. Наприклад, існують центри, 
орієнтовані тільки на допомогу сім’ям, підліткам, алкоголікам, наркоманам. 
Такі центри мають соціальних працівників з досить-таки вузькою 
спеціалізацією. Одні займаються психотерапевтичною практикою; інші діють 
як сімейні психологи; треті забезпечують соціальний захист відвідувачів 
центру і підтримують зв’язок з юридичними службами, органами охорони 
здоров’я, службами соціального захисту, установами щодо проведення 
дозвілля. 

Між структурами соціальних служб існує тісний зв’язок, в результаті 
якого різні спеціалісти ведуть дитину від народження до вступу в самостійне 
життя, забезпечуючи соціальний захист, дотримання юридичних норм, 
організацію психологічної і педагогічної допомоги. Соціальні робітники 
узгоджують свої дії зі службами департаменту освіти, що відповідають за 
організацію дозвілля молоді. 

Традиційно у Великій Британії соціальні працівники не є 
співробітниками школи, а є співробітниками соціальної служби соціального 
забезпечення освіти. І саме як співробітник цієї служби вони 
прикріплюються до окремих шкіл. Вони регулярно відвідують школи, за які 
відповідають, допомагають учителям вирішити проблеми, пов’язані з 
поведінкою, успішністю, матеріальним становищем школярів, беруть участь 
у розробці політики і стратегії подолання цих проблем і встановленні зв’язків 
між сім’єю і школою. Обов’язком соціальних працівників є допомога 
батькам і школярам.  

Зустрічаючись з батьками у школі і дома, вони заохочують їх 
максимально використовувати виховні можливості, які надають їх дитині, 
допомагають сім’ям у налагодженні взаємовідносин, у вирішенні інших 
проблем, що впливають на освіту їх дітей. 

Соціальні служби забезпечення освіти відповідають за організацію 
регулярних перевірок відвідування уроків, з’ясовують причини пропусків 
навчальних занять. Постійна відсутність на уроках може свідчити про те, що 
дитина має певні труднощі дома чи в школі, а також про проблеми, які 
переживають їх батьки. Після з’ясування всіх обставин і консультацій з 
вчителями, соціальні працівники надають допомогу як дитині, так і батькам. 



Якщо дослідження показує, що проблема виходить за рамки компетенції 
школи чи служб соціального забезпечення освіти, соціальні працівники 
звертаються у відділ соціальних служб і інші агентства. 

Особливою турботою служби соціального забезпечення освіти є 
виявлення дітей, що зазнають жорстокого поводження дома, що страждають 
від насилля в сім’ї, а також тих, у кого відстає фізичний, емоційний чи 
інтелектуальний розвиток. Всім їм надається допомога, а також до допомоги 
залучаються робітники органів правоохорони, юристи, психологи, медичні 
працівники. 

Отже, повертаючись до ретроспективи розвитку соціальної роботи 
Великої Британії, слід зазначити, що традиції мають давню історію, а 
методики соціальної роботи розвивались історично під впливом факторів 
соціального, політичного й економічного характеру. 
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