
 

 

інтерес, який полюбляє себе видавати за інтерес усього 

суспільства). А зацікавленими у цьому є саме чиновники від 

освіти. Вони ж «по ідеї» мають обслуговувати нормальну течію й 

здійснення освітнього процесу. Але все обертається з точністю до 

навпаки: ми, реальні учасники освітніх стосунків з нашими учнями 

чомусь повинні обслуговувати чиновну братію, виконувати їхні 

незліченні правила і приписи, які у реальності є безконечно 

далекими від дійсних інтересів освітньої діяльності і спілкування, 

від змісту і змістовності освіти.  

Формальна форма має виконувати свою роль, свою необхідну і 

незамінну роботу, – але тільки свою, у межах «своїх компетенцій» 

(ось тут це слово – на місці), працювати на зміст, обслуговувати 

змістовну форму і жодним чином не вироджуватись на 

формалізм. Останній руйнує освіту.  
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Разом із розвитком суспільства повинні розвиватися методи 

підготовки випускників закладів вищої освіти, адже мета 

освітнього закладу –  навчити студента вчитися та самостійно 

здобувати знання протягом життя. Саме принцип педагогічного 

партнерства найкраще сприяє реалізації співпраці викладача та 

студента.  

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що являє собою 

систему методів і прийомів виховання і навчання на засадах 

гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості [5].  

Проблемою партнерства у відносинах викладача та студентів  

займались М. Власенко, О. Друганова, О. Микитюк [6], Т. 

Кравчинська [3; 4] та ін. Різним аспектам проблеми приділено 

увагу в  наукових працях Педагогіка партнерства передбачає, що 
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студент є рівноправним учасником освітнього процесу і повністю 

відповідає за свої результати.  

В основу педагогіки партнерства вкладається ідея, що  

викладач та студент обоє зацікавленими та добровільними 

соратники, які активно взаємодіють один з одним. Крім того, вони 

об’єднані спільними цілями. Саме така взаємодія дає змогу 

реалізувати кожному індивідуально-особистісну стратегію 

розвитку. 

Викладач під час роботи зі студентом на рівні партнерства 

виконує різні ролі: помічник, порадник та ін.  Викладач має 

зорієнтувати студентів відчувати потребу самостійно засвоювати 

нову інформацію протягом усього життя, а не тільки в період 

навчання в університеті. Також важливо ефективно 

використовувати ці знання на практиці [1, c. 251]. 

Сучасне навчання вимагає зміни структури співпраці 

викладача та студента,  відбуваються зміни в педагогічній етиці: 

новими принципами в спілкуванні зі студентом є взаємоповага та 

взаєморозуміння, на зміну рольового спілкування повинно прийти 

особистісне. 

Перед викладачем постає завдання спонукати студента до 

обміну думок та моделювання різних ситуацій, які в свою чергу 

будуть стимулювати його до самоаналізу та самопізнання [2, c. 

183]. 

Організація педагогічного партнерства між викладачем та 

студентом можлива за умови створення психологічно-комфортної 

атмосфери; реалізації діалогу, де учасники взаємодії виступають у 

ролі активних суб’єктів. 

До принципів, на яких ґрунтується педагогіка партнерства, 

можна віднести такі: повага до кожного студента, як особистості; 

позитивне ставлення до всіх учасників освітнього процесу; 

відносини, побудовані на довірі; побудова діалогу на ідеї 

взаємодії; заохочування студентів до активних дій під час 

навчання; навчання без примусу; інноваційна діяльність; соціальне 

партнерство [5]. 

Якщо говорити про соціальне партнерство, то треба додати, 

що воно базується на ідеї рівності сторін, прийнятті зобов’язань та 

обов’язковість виконання вимог. Метою такої взаємодії є 

ефективний розвиток студентів, їх самореалізація та 
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самовизначення.  Для вдалого розвитку соціального партнерства 

потрібні інтелектуальні, кадрові та методичні ресурси [3]. 

Партнерство ґрунтуються на співпраці, на спільних інтересах 

та потребах, добровільності, рівноправності всіх партнерів, 

відповідності змісту, цілей, наслідків та вимогам законодавства у 

сфері освіти. Технологія соціального партнерства є однією з 

найефективніших у побудові соціально орієнтованої взаємодії 

педагогів та студентів. 

Для ефективної реалізації такої концепції потрібно розширити 

знання про педагогічні технології, необхідно поглибити предметні 

знання. В умовах сучасного освітнього процесу актуально буде 

використати інтерактивні технології. Також важливо не забувати 

про аналіз досвіду викладачів.  

Мета педагога –  зробити максимально комфортні обставини 

для розвитку здібностей кожного студента. Також викладач 

повинен володіти прийомами емпатії, рефлексії та самоаналізу. 

Викладач повинен бути здатним аналізувати власні дії, робити 

висновки і вибудовувати нові принципи роботи зі студентами. [4]. 

Отже, педагогіка партнерства набуває важливого значення як 

вектор гуманного і творчого підходу до кожного з учасників 

освітнього процесу, а запровадження нового змісту освіти щодо 

співробітництва педагогів і студентів, з метою особистісного 

розвитку та орієнтує на поважне ставлення до всіх учасників 

освітнього процесу. 
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Активні зміни у вищій освіті нашої країни супроводжуються 

впровадженням нових освітніх технологій під час навчання. В 

цілому профільна спрямованість освіти в університетах вимагає 

переосмислення  багатьох позицій у всьому освітньому процесі – у 

змісті, формах, методах, засобах навчання та виховання. 

Структура профільної підготовки майбутніх викладачів на 

сучасному етапі вимагає вирішення цілої низки проблем, 

пов'язаних з оптимальним відбором змісту матеріалу, структурних 

складових, постановкою цілей і завдань. Вектор дослідницької 

діяльності у сфері науки спрямований на кардинальне 

переосмислення цієї теми. 

Проблема викладання у вищих навчальних закладах – це 

проблема освіти в цілому, яка в сучасних умовах все більше 

загострюється. У дослідженні І.Ф. Водяникової [1] саме 

проблематиці викладання філософії приділено особливу увагу, 

детально розглянуто реформування вищої школи, зокрема, дано 

аналіз компетентнісного підходу, який робить наголос на 

можливість активного використання знань у майбутній 
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