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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
В КАРПАТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
У статті обґрунтовані особливості впровадження педагогіки партнерства у Карпатському освітньому просторі як якісної характеристики, що актуалізується у контексті сучасної
нової української школи. Впровадження ідей педагогіки партнерства посилюється через появу в суспільстві потреби в особистості, здатній реагувати на виклики сьогодення, усвідомлення необхідності спільної праці суб’єктів навчального процесу, забезпечення компетентнісних
підходів до навчання і виховання. Стаття розкриває результати теоретичного та емпіричного
дослідження, спрямованого на вияв особливостей і основних підходів до впровадження педагогіки партнерства в умовах Карпатського освітнього простору. Автори уточнюють основні
принципи формування партнерської діяльності як ефективного інструментарію збереження
сталого та поліпшення соціально-економічного розвитку унікальних територіальних місцевостей гірських регіонів. У статті виявлено результативні аспекти впровадження педагогіки
партнерства у Карпатському освітньому просторі, що заснована на співпраці громадськості,
учителів та учнів та відображає поліфункціональність діяльності всіх структур впливу і забезпечує ефективність роботи освітнього простору в цілому.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ ПАРТНЕРСТВА
В КАРПАТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье обосновано и охарактеризовано особенности внедрения педагогики партнерства в Карпатском образовательном пространстве как качественной характеристики, которая актуализируется в контексте современной новой украинской школы. Статья
раскрывает результаты теоретического и эмпирического исследования, направленного
на выявление особенностей и основных подходов к внедрению педагогики партнерства
в условиях Карпатского образовательного пространства. Авторы уточняют принципы
формирования партнерской деятельности, показывают результативные аспекты реализации педагогики партнерства в Карпатском образовательном пространстве основаны
на сотрудничестве, общественности учителей и учеников, отражающие полифункциональность деятельности всех структур влияния и обеспечивают эффективность работы
образовательного пространства в целом.
Ключевые слова: карпатское образовательное пространство; педагогика партнерства; горные школы; малочисленные школы; субъектное обучения.
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PECULARITIES OF PARTNERSHIP PEDAGOGY IMPLEMENTATION
IN THE CARPATHIAN EDUCATIONAL SPACE
The article substantiates and characterizes the peculiarities of partnership pedagogy implementing in the Carpathian educational space as a qualitative characteristic actualized in the modern
new Ukrainian school context . The need for partnership pedagogy ideas implementing is increased
by the emergence of society need for personality capable to respond to the present time challenges,
the awareness of the need for educational process subjects collaborative co-operation , and competency approaches to education providing. The article reveals the results of the theoretical and
empirical research aimed at revealing the peculiarities and basic approaches to the partnership pedagogy implementation in the Carpathian educational space conditions. The authors specify the main
principles of partnership formation as an effective mean for maintaining sustainable and improving
the socio-economic development of unique mountainous regions. The article reveals the effective
aspects of partnership pedagogy implementation in the Carpathian educational space based on cooperation, the teachers and students community, reflecting the multifunctionality of all influence
structures activity and ensuring the educational space work effectiveness in general.
The study used both theoretical methods, pedagogical reconstruction methods, focused interviews, representative online poll based on the LimeSurvey system, SWOT analysis of the assessment of educational institution strong and weak sides, the student’s asset, parental asset, community
representatives and territorial community authorities; quantitative poll of school employees, schoolchildren’s parents, residents (representative online poll based on LimeSurvey system); the research
results presentation, public discussion of results, practical solutions and advice joint developments
aimed at pedagogical partnership implementing in the Carpathian region schools), SWOT analysis
of the assessment of educational institution strong and weak sides.
Based on partnership pedagogy requirements, we have developed a regional experimental
research project “Small School of the Carpathian Region. Innovative approaches to functioning
and development prospects “, that meant the creation of supporting research centers based on small
mountain schools of the Carpathian educational space.
The obtained results confirmed the effectiveness of selected aspects of partnership pedagogy
implementation in the Carpathian educational space. Implementation of certain ideas allowed to increase significantly the partnership pedagogy ostant level, namely to replace the traditional classroom
training with individual, to use innovative and non-traditional studying technologies; to implement
competent, differentiated, person-oriented, individual approaches and innovative studying technologies; to plan subject-subjective receiving feedback ways; to promote human values.
Key words: Carpathian Educational Space; pedagogy of partnership; mountain schools;
small schools; subject studying.
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