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1. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ

 План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:
1.1. Історія соціальної педагогіки.
1.2. Предмет і об’єкт соціальної педагогіки.
1.3. Структура соціальної педагогіки.

1.1. Історія соціальної педагогіки

Людство здавна плекало мрію про такий спосіб суспільного
життя, такий його устрій, який зумовив би єдність матеріального (чи
науково-технічного), соціального і морального прогресу. Матеріали
досліджень історичного досвіду людства засвідчують про необ-
хідність виваженої розбудови суспільного життя, спроможного забезпе-
чити свідомо регульований процес одночасного взаємовдосконалення
особистих якостей будівників оновленого суспільства і створюваних
ними суспільних умов життя. Багаторічне вивчення теорії револю-
ційного розвитку суспільства поступилося місцем дослідженню
процесів еволюційного вдосконалення способу життя. Закономірності
означеного взаємовдосконалення вивчає соціальна педагогіка.
Втілення в життя здобутків соціально-педагогічної науки зумовлює
односпрямоване поєднання матеріального (науково-технічного),
соціального і морального поступу суспільства.

Ключові поняття теми 
соціальна педагогіка,  
предмет соціальної педагогіки,  
об’єкт соціальної педагогіки,  
індивід,  
особистість,  
індивідуальність,  
спрямованість  
особистості,  
 

воля, 
совість,  
віра,  
самооцінка,  
самопідготовка,  
соціальне середовище,  
моральне виховання,  
соціальне виховання. 
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Спроби побудувати сімейну педагогіку як частину соціальної
робилися ще в ХVІ–ХVIIІ ст. Згадаймо класиків світової літератури,
відомих мислителів Ф. Рабле (“Гаргантюа і Пантагрюель”, 1533–1564 рр.),
Ж.-Ж. Руссо (“Еміль, або Про виховання”, 1762 р.). Були й менш
відомі, але цікаві педагоги, лікарі, літератори, твори яких містили
багато спостережень і порад батькам. За радянських часів визнання
широких кіл громадськості здобули праці з сімейної педагогіки “Книга
для батьків” А. Макаренка (1937 р.) і “Батьківська педагогіка”
В. Сухомлинського (1958 р.). Багато виховних сентенцій міститься в
“Народній педагогіці” М. Стельмаховича (1985 р.) та художній
літературі – “Десятикласники” О. Копиленка, “Бригантина”
О. Гончара та ін.

Автор терміна “соціальна педагогіка” (1844 р.) – К. Магер.
Популяризатор і дослідник соціальної педагогіки як засобу діяльності
вчителя у середовищі – А. Дістервег (1790–1866). Сироти і бездомні
діти – перші об’єкти соціальної педагогіки. Розвиток культурної
інфраструктури суспільства (бібліотек, кінотеатрів, засобів масової
інформації) важливий чинник подальшого розвитку соціальної
педагогіки.

Теоретики концептуальних засад розвитку соціальної педагогіки
як галузі педагогічної науки і як теорії суспільного виховання
П. Нагорп та П. Барс. Соціальна педагогіка як засіб вирішення
соціальних проблем періоду війн та дезорганізації суспільства.

Пауль Наторп (1854–1924) – один із основоположників соціаль-
ної педагогіки, послідовник Й.Г. Песталоцці (1746–1827). Досвід
Й.Г. Песталоцці у керівництві соціально-педагогічними закладами
(“Установа для бідних” у м. Найгофі та притулок для сиріт у
м. Станці). Книга П. Наторпа “Соціальна педагогіка” (1899 р.).
П. Наторп про роль шкільного та сімейного виховання у житті людини.
Школа як головна ланка соціального виховання (на думку П. Наторпа).
Функції соціального педагога в розумінні П. Наторпа (це спеціаліст,
котрий приходить в сім’ю зі школи, а тому він є добре обізнаним з
особливостями родинного виховання в конкретній сім’ї і вміє пов’язати
ці особливості з умовами шкільної та позашкільної діяльності дитини).
П. Наторп про потребу наукового вивчення дитини і значення педології.


