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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ключовим завданням сучасного етапу розвитку української школи 
є докорінне її реформування, що спрямоване, з одного боку, на 
подолання негативних тенденцій, з іншого -  перетворення української 
школи на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного 
розвитку і конкурентоспроможності України. До цього зобов’язує 
державний документ -  Концептуальні засади «Нової української школи», 
де викладено ідеологію змін в освіті та місію Нової української школи -  
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної 
дитини, щоб зі школи виходив випускник -  особистість, патріот, 
інноватор. Одним із дев’яти компонентів формули Нової української 
школи ключовим є педагогіка партнерства (Бібік, 2017).

Педагогіка партнерства (співробітництва), як зазначається в 
нормативних документах, ґрунтується на принципах гуманізму й 
творчого підходу до розвитку особистості. Її метою є створення нового 
гуманного суспільства, вільного від тоталітаризму і офіціозу. Головним 
завданням педагогіки партнерства є подолання інертності мислення, 
перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між усіма 
учасниками освітнього процесу, що реалізовуються у спільній діяльності 
учителя й учнів, учителя й батьків, учнів один з одним, та передбачає 
взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного 
розвитку школярів (Бібік, 2017, с. 16).

Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що ідея співробітництва, 
співпраці, партнерства -  не нова у науковому дискурсі. Нею опікувалися 
класики педагогіки -  Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, 
Л. Толстой, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Особливий поштовх 
для розвитку ідей педагогіки партнерства надали роботи педагогів- 
новаторів 80-х років ХХ століття -  Ш. Амонашвілі, І. Волкова, І. Іванова,
О. Захаренка, В. Караковського, С. Лисенкової, Л. Соловейчика, 
В. Шаталова та ін. На їхню думку сутність педагогіки партнерства 
полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини,
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забезпеченні їй права на вибір, власну гідність, повагу, а також права 
бути особистістю, з притаманними лише їй рисами та характеристиками. 
З точки зору фундаторів педагогіки співробітництва, стосунки 
партнерства складаються там, де діти і дорослі -  вчителі, батьки -  
об’єднані спільними поглядами і прагненнями, а сам учень -  активний та 
рівноправний учасник освітнього процесу, зацікавлений та 
відповідальний за його результати (Підласий, 2010).

Аналіз зарубіжних джерел дозволяє виокремити основні напрямки 
дослідницьких інтересів в галузі розробки проблематики освітнього 
партнерства (educational partnership): 1) аналіз сутнісних ознак різних 
видів партнерства, особливості яких визначаються характером 
розв’язуваних завдань, пріоритетами учасників педагогічного процесу та 
специфікою соціально-економічних, політичних, соціокультурних умов 
взаємодії; 2) визначення функцій партнерства, номенклатури принципів 
організації та критеріїв ефективності його реалізації; 3) конкретизація 
ролі партнерства у трансфері знання, розвитку професійних і 
особистісних компетентностей учасників освітніх практик; 
4) дослідження обмежень та ризиків реалізації різних видів партнерства 
та умов продуктивної інтеграції ресурсів соціальних інститутів у 
розв’язанні міждисциплінарних завдань, пов’язаних з розвитком 
людського капіталу. Так, К. Робінсон, міжнародний радник з питань 
розвитку систем освіти, відзначав, що «освіта по-справжньому 
процвітатиме лише за умови партнерства та співпраці».

Разом з тим, результати теоретичного аналізу та сучасної освітньої 
практики початкових шкіл засвідчили, що проблема реалізації ідей 
педагогіки партнерства в контексті створення інноваційного освітнього 
середовища залишається актуальною і потребує визначення практичних 
шляхів її розв’язання.

Мета статті -  на основі вивчення та узагальнення сутніх 
характеристики педагогіки партнерства, її принципів схарактеризувати 
науково-педагогічні засади формування інноваційного освітнього 
середовища сучасної початкової школи, зокрема форми, методи та 
технології створення сприятливого морально-психологічного клімату в 
учнівському колективі, його формування як освітньої спільноти.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив розвиток у 
науково-педагогічному контенті низки понять -  педагогіка 
співробітництва, педагогіка співпраці, педагогіка партнерства, що 
утворюють семантичне поле досліджуваної проблеми.

Найбільш усталеним і теоретично обґрунтованими є поняття 
педагогіки співробітництва та педагогіки співпраці, які розглядаються як 
могутній струмінь гуманної педагогіки. Це стрижневі напрями 
педагогічного мислення і практичної діяльності, що спрямовані на 
демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу. Педагогіка 
співробітництва пропонує такі прийоми, за яких кожен учень почуває 
себе особистістю, відчуває увагу вчителя особисто до себе. Це
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виявляється, перш за все, у тому, що «кожен учень на кожному уроці 
одержує оцінку своєї праці і, як правило, позитивну; вибирає завдання, 
що відповідає його інтересам, уподобанням; позашкільна творчість 
кожної дитини одержує визнання й оцінку, і, нарешті, кожного на ділі, а 
не на словах і не в закликах, поважають, ніхто не ображає дитину, не 
підозрою в нездатності» (Амонашвілі, 1996).

У педагогіці співробітництва відносини всіх учасників 
педагогічного процесу будуються таким чином, щоб мотивувати учнів 
стимулами, притаманними самому процесу навчання, що потребує 
залучення всіх учасників до спільної праці і творчої взаємодії, 
спрямованої на освоєння навчальних предмет. Це, своєю чергою, 
забезпечує учіння без примусу в процесі вільного вибору і сприяє 
розвитку в учнів здатності до самоаналізу (рефлексії) власної діяльності 
та її результатів.

Аналіз сучасного етапу розвитку педагогічної науки і практики, 
якому притаманні технологізація освітнього процесу, зорієнтованість на 
отримання конкретного навчально-виховного результату, дає підстави 
для висновку, що на зміну педагогіки співробітництва і співпраці 
приходить більш прагматична, практико-зорієнтована модель -  
педагогіка партнерства. Педагогіка партнерства -  це практична основа 
гуманно-центричної переорієнтації усієї системи міжособистісної 
комунікації в школі. Додамо, що педагогіка співробітництва має більш 
тривалий період розвитку. Це дозволило визначити й поглибити науково- 
теоретичні аспекти цієї галузі педагогіки, в той час як педагогіка 
партнерства мала менший часовий простір для концептуалізації своїх 
положень і реалізації їх на практиці.

У педагогіку феномен партнерства увійшов з соціально- 
економічного та політичного дискурсу, де він реалізується як спосіб 
взаємодії між різними соціальними групами, як специфічний механізм 
суспільних відносин між державними органами, представниками 
трудящих і роботодавцями на засадах трипартизму.

Педагогіка партнерства містить такі принципи, як повага до 
особистості, доброзичливість і позитивне ставлення один до одного всіх 
учасників освітнього процесу; діалог, взаємодія, взаємоповага, довіра у 
відносинах; розподілене лідерство, проактивність або інтернальність, 
право вибору і відповідальність за нього; рівність сторін, добровільність 
прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей.

Компаративний аналіз сутнісних аспектів педагогіки 
співробітництва і педагогіки партнерства, проведений українським 
дослідником А. Вознюком, свідчить про деяку спільність і дотичність 
ідей та принципів зазначених галузей сучасної педагогіки, а з іншого -  
автор наголошує на їхній унікальності та неповторності. Відмінними 
аспектами в педагогіці співробітництва виступають «необхідність 
самоаналізу і самооцінки», «налаштування на успіх», «рух вперед»; в 
педагогіці партнерства -  «розподілене лідерство», «горизонтальність
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зв’язків», «відповідальність за вибір», «обов’язковість виконання 
домовленостей» (Вознюк, 2012).

Ключовими в педагогіці партнерства є сукупність понять, 
трактування окремих з них допоможе осмислити сутність цієї проблеми. 
Так, партнер -  це той, хто бере участь у якійсь справі разом із ким- 
небудь, а партнерство -  це добровільна співпраця двох або кількох осіб, 
яка визначається як найвища форма співробітництва. Педагогіка 
партнерства -  напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, 
спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу. 
Гуманізація освіти -  це створення умов для самореалізації, 
самовизначення учнів, орієнтація навчально-виховного процесу на 
формування особистості у всій багатогранній повноті її 
інтелектуального, культурного, психологічного і соціального розвитку.

При цьому наголосимо, що складність і неоднозначність у 
визначенні поняття партнерства пояснюється своєрідним запозиченням і 
привнесенням його в освітню сферу з соціально-економічного та 
політичного дискурсу. Дослідниця А. Кардіні (A. Cardini) вказує, що 
використання терміну «партнерство» покликане нівелювати попередній 
негативний досвід взаємодії суб’єктів і вибудувати позитивні асоціативні 
зв’язки, що характеризуються співпрацею, довірою, взаємодією. 
Підставою для оформлення позиції стосовно поняття партнерства в 
галузі освіти виступає межа між «риторичним партнерством» і 
«емпіричним партнерством», що виникає як наслідок теоретичної 
репрезентації партнерства як «кластера симетрично взаємодіючих 
партнерів в секторі, який на практиці є асиметричними і 
незбалансованими взаємовідносинами різних учасників» (Cardini, 2006, 
с. 398).

Основними формами діяльності партнерства в освітній діяльності є 
ініціювання та здійснення комунікативних подій, продуктивного діалогу 
та дискусій, обговорення різних поглядів з питань навчально-виховної 
практики, зокрема в початковій школі. Суттєво, що оцінювання 
діяльності партнерства уможливлюється з урахуванням таких критеріїв: 
чи була комунікація суб’єктів педагогічного процесу багатовекторною, 
різноспрямованою, позитивною за модальністю; яким був баланс 
інформаційного, психоемоційного та інтерактивного дискурсів; які 
провідні форми та методи організації діалогу і полілогу мали місце; якою 
мірою реалізована модель партнерства сприяла рефлексії, осмисленню 
досвіду вчителів початкової школи в організації педагогічні освіти?

Педагогічне партнерство позиціонується як доступ до ресурсів, як 
синергія, тобто забезпечення створення нових можливостей і довіра -  
спільність мети, завдань і цінностей. Риторика партнерства зорієнтована 
на досягнення кращого результату для всіх учасників освітнього процесу.

Наукою доведено, що партнерство можливе лише при взаємодії, 
основою якого є діалог/полілог. Він будується за таких принципах: 
довіра -  рівність -  добровільність -  відповідальність. Без діалогічності не
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вийде взаємодії, оскільки будь-яка спільна діяльність потребує уміння 
домовлятися, вступати в діалог. Саме наявність та якість діалогу свідчить 
про ступінь реалізації суб’єкт-суб’єктного підходу в освітньому процесі 
(Підласий, 2010). У скандинавських країнах «педагогіку партнерства» 
взагалі називають «педагогікою діалогу».

В основу створення інноваційного освітнього середовища сучасної 
початкової школи на засадах педагогічки партнерства покладено 
принципи, які доцільно структурувати на два блоки.

Перший блок -  це принципи в основу яких покладено ідею 
гуманістичних і шанобливих стосунків між усіма учасниками освітнього 
процесу і, перш за все, вчителя і школярів. Зазначені принципи 
базуються на визнанні гідності та прав дитини, поваги до особистості, 
доброзичливості і позитивного ставлення, довіри у відносинах та 
стосунках, взаємної підтримки, толерантності.

Другий блок принципів формування інноваційного освітнього 
середовища на засадах педагогіки співробітництва стосується 
процесуально-релятивного аспекту, а саме: діалог -  полілог -  взаємодія; 
розподілене лідерство; домінування горизонтальних зв’язків; реалізація 
соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 
зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). Але така школа 
стане можливою лише за умови відкритого діалогу всіх учасників 
освітнього процесу.

З урахуванням вище зазначеного можна сформулювати спеціальні 
поради вчителю початкових класів для здійснення партнерських 
стосунків: не забороняти, а спрямовувати; не управляти, а співкерувати; 
не примушувати, а переконувати; не командувати, а організовувати; не 
обмежувати, а надавати свободу вибору. Тільки за таких умов можливе 
навчання без примусу, яке характеризує: вимогливість, заснована на 
довірі; захопленість, народжена цікавим викладанням; заміна примусу 
бажанням, яке породжує успіх; ставка на самостійність і самодіяльність 
дітей; застосування непрямих вимог через колектив.

Унаочнено це положення можна представити як діхатомію форм 
поведінки у толерантному та інтолерантному класах (за Б. Рієрдон) 
(Рієрдон, 2017).
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Толерантний клас Інтолерантний клас
Уміння уважно слухати і чути Невміння слухати, нетерпіння
Прагнення розібратися, розпитування Ігнорування
Порада Кепкування
Пропозиція Звинувачення, закиди
Похвала, згода Засудження, критиканство
Підбадьорювання Моралізування, проповідь, погрози
Доброзичливість Застереження, попередження
Розрада Наказ, вказівка
Повага Відсторонення
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У співробітництві з батьками основним постулатом розвитку 
стосунків на засадах партнерства є перенесення їх у горизонтальну 
площину, адже вчителі і батьки мають одну мету -  виховати успішного, 
адаптованого до життя громадянина. І це, мабуть, основний принцип, за 
яким мають бути побудовані стосунки в системі «родина -  школа». 
Батьки повинні бути постійними учасниками виховних справ і заходів, 
що створює атмосферу, коли батьки вільно і відкрито можуть висловити 
власну думку з будь-якого питання.

Як же перейти до педагогіки партнерства, щоб виокремленні 
принципи стали типовим явищем у діяльності кожної школи, кожного 
педагогічного колективу? Зрозуміло, що фундаментом змін завжди був і 
залишається вчитель, зокрема початкової школи, діяльність якого 
спрямована на науково-методичний та психологічний супровід реалізації 
принципів педагогіки партнерства у навчально-виховному процесі.

З цією метою формування вмінь та навичок партнерських стосунків 
у всьому розмаїтті їхніх прояві використовуються активні форми роботи 
з педагогічними кадрами: тематичні тренінги, майстер-класи з
використання інноваційних форм та методів організації освітнього 
процесу, розробка проектів, кейс-метод, ділові ігри, та ін.

Концептуальні засади Нової української школи спонукають 
педагогів долучитися до освоєння двох основних новацій -  
компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства, що 
базується на якісно новому рівні побудови взаємовідносин між 
педагогами, учнями, їхніми батьками та громадськими організаціями. 
Педагогіка партнерства учителів, учнів і батьків є цілями та 
прагненнями, добровільними та зацікавленими партнерами, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 
результат. Педагогіка партнерства набуває важливого значення як вектор 
гуманного і творчого підходу до кожного учасника освітнього процесу. 
Новий зміст освіти щодо співробітництва орієнтує вчителів початкових 
класів, батьків на особистісний розвиток учнів, на шанобливе ставлення 
до дітей. Актуальність зазначеної проблеми має ініціювати новий зміст 
та форми реалізації ідей та принципів педагогіки партнерства з метою 
створення ефективного інноваційного середовища як основи побудови 
ефективної освітньої траєкторії для кожної дитини.
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Черв’якова Н. І. Педагогіка партнерства як основа формування 
інноваційного освітнього середовища Нової української школи

У статті розкрито сутнісні ознаки педагогіки партнерства як одного 
з ключових положень Нової української школи, подано визначення цього 
поняття. Представлено ґенезу, становлення педагогіки партнерства в 
контексті ідей педагогіки співробітництва, її зв’язок з педагогікою 
співпраці педагогів-новаторів. Наведено номенклатуру принципів 
педагогіки партнерства та схарактеризовано їхній зміст та механізми 
реалізації. Розкрито окремі форми, методи та технології створення 
інноваційного освітнього середовища початкової школи на засадах 
педагогіки партнерства.

Ключові слова: педагогіка партнерства, інноваційне освітнє
середовище, Нова українська школа, початкова школа, принципи 
педагогіки партнерства, форми, методи, технології, механізми реалізації 
педагогіки партнерства.

Червякова Н. И. Педагогика партнерства как основа 
формирования инновационной образовательной среды Новой 
украинской школы

В статье раскрыты сущностные признаки педагогики партнерства 
как одного из ключевых положений Новой украинской школы, дано
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определение этого понятия. Представлен генезис, становление 
педагогики партнерства в контексте идей педагогики сотрудничества, ее 
связь с педагогикой сотрудничества педагогов-новаторов. Приведена 
номенклатура принципов педагогики партнерства и охарактеризованы их 
содержание и механизмы реализации. Раскрыты отдельные формы, 
методы и технологии создания инновационной образовательной среды 
начальной школы на основе педагогики партнерства.

Ключевые слова: педагогика партнерства, инновационная
образовательная среда, Новая украинская школа, начальная школа, 
принципы педагогики партнерства, формы, методы, технологии, 
механизмы реализации педагогики партнерства.

Chervyakova N. Pedagogy of partnership as a basis for the 
formation of innovative educational environment of the New Ukrainian 
School

The article reveals the essential signs of the pedagogy of partnership as 
one of the key provisions of the New Ukrainian schools, the definition of the 
concept of the pedagogy of partnership to a qualitatively new level of relations 
between all participants in the educational process implemented in the joint 
activities of teachers and students, teachers and parents, students with each 
other, and involves the understanding, the unity of interests and aspirations 
with the aim of personal development of schoolchildren. Pedagogy of 
partnership is a practical basis of human-centric reorientation of the whole 
system of interpersonal communication at school.

The Genesis, formation of pedagogy of partnership in the context of 
ideas of pedagogy of cooperation, its connection with pedagogy of cooperation 
of teachers-innovators is presented. The nomenclature of the principles of 
pedagogy of partnership which are divided into two blocks is given: the first is 
the principles which are based on the idea of humanistic and respectful 
relations between all participants of educational process and, first of all, 
teachers and school students; the second -  the principles of formation of the 
innovative educational environment on the basis of pedagogy of cooperation 
concerning procedural and relational aspect. Characterized by their content 
and mechanisms of implementation. Some forms, methods and technologies of 
creation of innovative educational environment of primary school on the basis 
of partnership pedagogy are revealed.

Key words: pedagogy of partnership, innovative educational
environment, New Ukrainian School, primary school, principles of pedagogy 
of partnership, forms, methods, technologies, mechanisms of realization of 
pedagogy of partnership.
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