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СОЦІАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто складну й актуальну проблему соціального співробітництва у
вітчизняній системі загальної середньої освіти, вирішення якої сприятиме розвитку освіти в
Україні. Автор зосереджує увагу на теоретико-методичних засадах соціального співробітництва
між основними учасниками та зацікавленими сторонами щодо успішної реалізації освітнього
процесу в українській школі: вчителями (педагогічними працівниками), учнями та їхніми сім’ями,
представниками громади, роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування.
Наведено визначення поняття «соціальне співробітництво в системі загальної середньої освіти»,
уведене автором у науковий обіг. Окреслено й обґрунтовано рівні й організаційні форми соціального
співробітництва в системі загальної середньої освіти. Виділено й охарактеризовано суб’єктів,
розглянуто компонентний склад зазначеної діяльності. Визначено та обґрунтовано функціональне
призначення, сукупність зовнішніх проявів соціального співробітництва в системі загальної
середньої освіти, що впливатимуть на її розвиток.
Ключові слова: система загальної середньої освіти; розвиток; соціальне співробітництво;
педагогіка соціального співробітництва; компонентний склад і функції соціального співробітництва
в системі загальної середньої освіти.
Постановка проблеми. Одним із найгостріших і найболючіших звинувачень у бік вітчизняних закладів загальної середньої освіти є твердження про те, що українська школа відгороджується від соціальних проблем українського суспільства, прагне жити «власним життям». Таке
твердження несправедливе, адже переважна більшість вітчизняних закладів загальної середньої
освіти зберігає чутливість до потреб і проблем української держави, суспільства, територіальної
громади. На користь цього свідчить діяльність мережі громадсько активних шкіл, проблематика й
результати виховної й соціально-педагогічної роботи, тематика соціальних проектів, що здійснюється в багатьох закладах загальної середньої освіти, їхня активність у запровадженні інклюзивної
освіти тощо. Однак, на жаль, існують і протилежні тенденції, які змушують нас активізувати теоретичні пошуки й актуалізують практичну роботу суб’єктів освітньої діяльності щодо забезпечення
соціального співробітництва в закладах системи загальної середньої освіти.
Такі прагнення й пошуки знайшли своє відображення в правових документах. Одним із пріоритетних напрямів реформування вітчизняної загальної середньої освіти, розвитку українських шкіл,
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10. Шевченко Н. В. Соціальне партнерство в освіті: конфліктний підхід як методологічна орієнтація
/ Н. В. Шевченко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема социального сотрудничества в системе общего среднего образования, решение которой будет способствовать развитию образования в Украине. Автор концентрирует внимание на теоретико-методических основах социального сотрудничества между основными участниками и заинтересованными сторонами образовательного процесса
в украинской школе: учителями (педагогическими работниками), учениками и их семьями, представителями общины, работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления. Дано определение понятия «социальное сотрудничество в системе общего среднего образования», введенное автором в научное обращение. Очерчены и обоснованы уровни и организационные формы социального сотрудничества в системе общего среднего образования. Выделены
и охарактеризованы субъекты, рассмотрен компонентный состав названной выше деятельности.
Определено и обосновано функциональное назначение, совокупность внешних проявлений социального сотрудничества в системе общего среднего образования, влияющих на ее развитие.
Ключевые слова: система общего среднего образования; развитие; социальное сотрудничество; педагогика социального сотрудничества; компонентный состав и функции социального
сотрудничества в системе общего среднего образования.
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SOCIAL COOPERATION IN THE SYSTEM
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION
The article deals with the complex and actual problem of social cooperation in the national
system of general secondary education, the solution of which will contribute to the development of
education in Ukraine. The author focuses on the theoretical and methodological principles of social
cooperation between the main participants and interested parties on the successful implementation
of the educational process in the Ukrainian school: teachers (pedagogues), students and their
families, community representatives, employers, state authorities and local self-government. The
author introduces for scientific use the definition of the concept of “social cooperation in the system
of general secondary education”, which is interpreted as a system of specific social relations, which
is voluntarily and purposefully established between participants in the educational process in
institutions of general secondary education, other interested physical and legal persons, on purpose
of joint definition, discussion, coordination of their educational needs and interests, implementation
of them in joint activities (provided by the parties’ agreements, plans, programs, projects etc.).
Levels (state, regional, community, institution, teacher) and organizational forms (event, program
of events, project, public organization) of social cooperation in the system of general secondary
education are outlined and substantiated. The subjects are selected and characterized, the component
composition of the indicated activity (its goals, content, stages, means, results) is considered.
The functional purpose, set of external manifestations of social cooperation in the system of
general secondary education, which will influence its development (motivational, informational
and educational, social-legal (protective), intermediary, communicative, diagnostic, designing,
preventive, educational-transformative, educational, developmental, control and other functions of
the mentioned cooperation).
Prospects for further research on this problem are related to the development of tools and
determining the state of social cooperation in the system of general secondary education, as well as
the creation, experimental testing and implementation of the methodology of training the subjects of
educational activities for the implementation of this cooperation.
Key words: general secondary education system; development; social cooperation; pedagogy of
social cooperation; component composition and functions of social cooperation in the system of general
secondary education.
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