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Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає собою систему 

методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого 

підходу до розвитку особистості. Серед авторів: В. О. Сухомлинський, 

Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волков, І. П. Іванов, А. С. Макаренко, 

В. А. Караковський, С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та інші. За педагогікою 

партнерства учень – добровільний і зацікавлений соратник, однодумець, 

рівноправний учасник освітнього процесу, турботливий і відповідальний за 

його результати. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця 

між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, 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 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 [2]. 

Сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному та гуманному 

ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на 

повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель. 

Стосунки партнерства складаються там, де діти і дорослі об’єднані спільними 

поглядами і прагненнями. Педагогіка партнерства бачить в учневі 

добровільного і зацікавленого соратника, однодумця, рівноправного учасника 

педагогічного процесу, турботливого і відповідального за його результати.  

Сучасне навчання і виховання учнів вимагає нової педагогічної етики, 

визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та творче 

співробітництво вчителя та учня. Ця етика утверджує не рольове, а особистісне 



спілкування (підтримка, співпереживання, утвердження людської гідності, 

довіра); зумовлює використання особистісного діалогу як домінуючої форми 

навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання 

життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, 

авансування успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Принципово 

важливою є орієнтація партнерської діяльності вчителя та учня на розвиток 

творчості – творчої активності, творчого мислення, здібностей до адекватної 

діяльності в нових умовах. 

Основні принципи: повага до особистості; доброзичливість і позитивне 

ставлення; довіра у відносинах, стосунках; діалог – взаємодія – взаємоповага; 

розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за 

нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального партнерства (рівність 

сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 

домовленостей). 

Педагогіка партнерства ґрунтується на таких ідеях: 

– навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, 

С. Лисенкова, В. Шаталов), що передбачає виключення всіх засобів примусу з 

арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність таких особистісних якостей 

вчителя, як гуманність, комунікативність, ціннісне відношення до дитини. Крім 

того вчитель повинен володіти знаннями про дитячу психологію, засади 

гуманної педагогіки, володіти прийомами мотивації, визнавати пріоритетності 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчальному процесі. Цього можна досягти 

шляхом знайомства з теоретичними засадами гуманної педагогіки, переглядом 

уроків педагогів-гуманістів, участю у коуч-тренінгах із суб’єкт-суб’єктною 

взаємодією; 

– ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у тому, що перед 

усіма учнями ставиться складна мета, водночас учитель всіма засобами має 

налаштувати учнів на її досягнення, вселити в них упевненість у перемозі над 

труднощами. Передбачає готовність до інноваційної діяльності, що досягається 



шляхом включення вчителя до роботи у творчих групах, розробленням моделі 

інноваційної діяльності; 

– ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у 

наданні учням опорних знаків (символів, схем, таблиць, слів тощо) для 

забезпечення кращого розуміння, структурування, запам’ятовування матеріалу, 

а також для побудови відповіді. Передбачає вміння вчителя з одного боку – 

систематизувати й перетворювати інформацію належним чином, з іншого – 

моделювати; 

– вільний вибір (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов) 

полягає у наданні дитині свободи вибору у процесі навчання, тобто учень може 

обирати завдання, здачу, тему твору. Професійна діяльність цілеспрямована на 

демократичність та скерованість вчителя на розвиток дитини, вміння 

«контактувати» з учнями є провідною педагогічною умовою ідеї вільного 

вибору;  

– ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін, В. Шаталов) 

дозволяє включати у програму більш складний матеріал, об’єднувати його в 

блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, закладати перспективу 

вивчення теми наступного уроку. Спирається на такі якості особистості 

педагога, як прогностичність, стратегічне бачення педагогічної діяльності, 

відповідальність, які супроводжуються здатністю до стратегічного планування; 

– ідея великих блоків (І. Волков, І. Іванов, В. Шаталов, М. Щетинін) 

ґрунтується на тому, що у великому за обсягом блоці матеріалу (об’єднання 6 – 

10 уроків або тем в один блок) легше встановити логічні зв’язки, виокремити 

головну думку, поставити та розв’язати проблему. Спрямована на наявність 

таких якостей особистості педагога: глибоке знання матеріалу, уміння 

систематизувати, інтегрувати, а також володіти технологією інтеграції змісту 

навчального матеріалу; 

– ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) полягає в тому, 

що урок за своєю формою має відповідати предмету, що вивчається; 

реалізується через обізнаність, креативність, відкритість, здатність 



результативно вирішувати творчі завдання, незалежність суджень, 

спрямованість на творчі досягнення, володіння інтерактивними технологіями. 

Дана ідея реалізується шляхом розширення знань про педагогічні технології, 

поглиблення предметних знань, перегляду уроків з використанням 

інтерактивних технологій, аналізу досвіду вчителів; 

– інтелектуальне поле класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, 

М. Щетинін) передбачає створення загальних життєвих цілей та цінностей у 

класі, для розвитку здібностей та нахилів, творчості кожної дитини в 

діяльності;  

– самоаналіз (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, 

В. Шаталов, М. Щетинін) реалізує ідею колективного аналізу та оцінювання 

діяльності кожного учня за умови володіння педагогом прийомами рефлексії, 

емпатії, а також здатності аналізувати та розуміти власні дії, здатності до 

самопізнання [1]. 
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