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Актуальність теми визначається тим, що сьогодні в умовах реформування 

освітньої галузі та впровадження Концепції Нової української школи одним із 

напрямів оптимізації навчального процесу є його спрямування на 

демократизацію взаємовідносин педагога з учнями, колегами, батьками. 

Педагогіка партнерства – один з компонентів формули Нової української 

школи, що включає систему методів і прийомів виховання та навчання на 

засадах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Освіта в усі 

часи вважається цінністю, бо є основою економічного розвитку суспільства, 

одним з факторів соціальної стабільності, джерелом зростання 

інтелектуального ресурсу і духовно-морального потенціалу населення держави. 

Отже, надзвичайно важливо, щоб Нова українська школа працювала на засадах 

педагогіки партнерства. 

В основі педагогіки партнерства – демократичний спосіб співпраці між 

учителем, учнем і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат. Учитель має бути другом, а 

родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Педагогіка 

партнерства передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довіру, 

доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість [1]. 

В основі соціального партнерства – соціальний діалог, який націлений на 

максимальне узгодження і реалізацію інтересів усіх учасників процесу. 

Характеризується наявністю сторін, які мають як загальні, так і різні, а іноді й 

протилежні інтереси, орієнтацією на пошук і досягнення соціального 

консенсусу, зацікавленістю всіх соціальних суб’єктів у конструктивному 

вирішенні питань спільної діяльності. 



Соціальне партнерство в освіті – це добровільна і рівноправна взаємодія 

всіх учасників освітнього процесу, спрямована на розробку, прийняття і 

реалізацію педагогічних і соціально-економічних рішень, які забезпечують 

ефективний розвиток дітей, їх самовизначення та самореалізацію в соціальному 

середовищі. Потенціал соціального партнерства в закладі освіти забезпечується 

сукупністю ресурсів: інтелектуальних, економічних, кадрових, організаційних, 

методичних тощо. Технологія соціального партнерства є однією з найбільш 

ефективних у побудові соціально-орієнтованої взаємодії педагогів, учнів і 

батьків та організації середовища для такої взаємодії в умовах закладу 

освіти [4]. 

Основними цілями соціального партнерства є сприяння у вирішенні будь-

яких актуальних проблем, зміцнення демократії, досягнення згоди шляхом 

переговорів між сторонами щодо найважливіших стратегій розвитку. Соціальне 

партнерство засновано на добровільному і взаємовигідному співробітництві, 

спрямованому на досягнення його учасниками загальних цілей. Основним 

завданням соціального партнерства у закладах освіти є підвищення якості та 

ефективності освіти, покращання тих показників діяльності, заради яких вони 

створювалися. Соціальне партнерство показує практику спільного вироблення 

рішень, яке розподілене збалансованою відповідальністю. 

Принципи соціального партнерства: повноважність та рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, пріоритетність примирних методів, 

обов’язковість виконання домовленостей, відповідальність за прийняті 

зобов’язання.  

Структура соціального партнерства охоплює:  

1) партнерство в системі закладу освіти між соціальними групами 

професійної спільноти (педагоги, учні, батьки); 

2) партнерство, в яке вступають працівники освіти, контактуючи з 

представниками інших сфер суспільного життя (органи управління освітою, 

профспілки, громадські організації, інші установи соціальної сфери); 



3) партнерство, яке ініціює заклад освіти, як особлива сфера соціального 

життя, що змінює взаємовідносини у становленні спільноти мікрорайону, 

району, громади, міста тощо [2]. 

Таким чином, педагогіка партнерства визначає істинно демократичний 

спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому 

життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві на 

повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість [3]. А практика 

соціального партнерства дозволяє сформувати конкурентоспроможну 

особистість, яка здатна вибудовувати нові продуктивні відносини з оточенням, 

проявляти ініціативу, нести відповідальність за прийняті рішення.  
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