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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни 

“Вальдорфська педагогіка” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки здобувачів 

вищої освіти за ступенем «магістр» галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 

Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний педагогічний 

процес, що здійснюється у вітчизняних закладах освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Вальдорфська педагогіка» тісно 

пов’язана з науками, причетними до розв’язання проблем навчання і 

виховання особистості: психологією, філософією, соціологією, естетикою, 

педагогікою, освітніми технологіями історією педагогіки та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

 Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської педагогіки. 

Кредит ІІ. Сутність вальдорфської системи освіти. 

Кредит ІІІ. Сутність вільного розвитку особистості у концепціях 

Р.Штайнера та В.О.Сухомлинського. 

Кредит ІV. Впровадження ідей Вальдорфської педагогіки в Україні та за 

кордоном. 

Мета дисципліни «Вальдорфська педагогіка» є: ознайомити 

студентів з теоретичними й практичними здобутками вальдорфської системи 

освіти; сформувати готовність до адаптації й поширення ідей вальдорфської 

педагогіки в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- розкрити  філософсько-антропологічніідеїР.Штайнера;  

- оволодіти сучасною концепцією дитиноцентризма;  

- опануватипровідніпринципи вальдорфської системи освіти;  

- сформуватизнання про механізми управління навчально-виховним 

процесом у вальдорфській школі;  

- формування фахових вмінь у контексті підходів у вальдорфській 

школі;  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-17 

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-23, ПК-25, ПК-29 

 

І. Загальнопредметні:  



 

  

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення 

(ОК-1) 

- вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову (ОК-2) 

- вміти використовувати у своїй діяльності нормативні правові 

документи (ОК-5) 

- прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

(ОК-6) 

- використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних 

та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань 

(ОК-9) 

- бути здатним працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 

мережах (ОК-13) 

- бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та 

управління, культури громадської, державної та особистого життя          

( ОК-17) 

ІІ. Фахові: 
- бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства (ПК-1) 

- бути здатним до інноваційної діяльності в соціальній сфері, оптимізації 

її поєднання з традиційною культурою особистого та суспільного 

життя (ПК-6) 

- бути готовим вирішувати проблеми клієнта шляхом залучення 

відповідних фахівців, мобілізації власних сил, фізичних, психічних і 

соціальних ресурсів клієнта (ПК-7) 

- бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів   (ПК-11) 

- бути готовим дотримуватися професійно-етичних вимог в процесі 

здійснення професійної діяльності (ПК-12) 

- бути здатним дослідити особливості культури соціального життя, 

благополуччя, поведінки в соціальній сфері різних національно-

етнічних і статевовікових, а також соціально-класових груп    (ПК-13) 

- бути готовим до систематичного використання результатів наукових 

досліджень для забезпечення ефективності діяльності соціальних 

працівників, професійної підтримки благополуччя різних верств 

населення, забезпечення їхнього фізичного, психічного і соціального 

здоров’я (ПК-17) 

- бути здатним складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень (ПК-18) 

- бути готовим представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень (ПК-19) 



 

  

- бути здатним до здійснення прогнозування, проектування, 

моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області 

психосоціальної, структурної та комплексно орієнтованої соціальної 

роботи, медико-соціальної допомоги (ПК-20) 

- бути здатним до участі в роботі наукових колективів, які проводять 

дослідження з різних напрямків забезпечення соціального 

благополуччя (ПК-21) 

- бути здатним враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності особливості національно-культурного, 

статевовікового і соціально-класового становища громадян, які 

потребують допомоги, забезпеченні добробуту (ПК-23) 

- бути здатним враховувати специфіку національно-культурного 

простору і характеру життєдіяльності різних національних, 

статевовікових і соціально-класових груп як об’єктів соціально-

проектної діяльності установ соціальної сфери (ПК-31) 

- бути готовим до розробки інноваційних соціальних проектів в рамках 

заходів державної та корпоративної соціальної політики, забезпечення 

соціального благополуччя, медико-соціальної допомоги (ПК-32) 

- бути готовим розробляти комплексні та індивідуальні соціальні 

проекти для залучення додаткових фінансових коштів (фандрайзінг) ( 

ПК-34) 

- бути здатним до організаційно-управлінській роботі в підрозділах 

соціальних установ і служб  (ПК-25) 

- бути здатним розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності 

системи мотивації праці фахівців установ соціального захисту 

населення, аналізувати і розробляти пропозиції щодо підвищення 

ефективності системи контролю їх діяльності (ПК-29)  

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- поняття «антропософія» як духовно-наукове людинознавство;  

- формування поняття «людина» як триєдність тіла, душі й духу;  

- єдність і взаємодія чотирьох організацій, а саме: фізичної, життєвої, 

душевної, людського "Я";  

- шляхи становлення й розвитку людини у контексті 

антропософського підходу;  

- розвиток нового засобу пізнання у вальдорфській школі;  

- концептуальні положення вальдорфської педагогіки. 

- основні принципи діяльності вальдорфської школи;  

- принципи управління навчально-виховним процесом у 

вальдорфській школі;  

- шляхи впровадження ідей вальдорфської педагогіки за кордоном; 

- напрями поширення й адаптація ідей вальдорфськоїпедагогики в 

українській педагогічній практиці. 

вміти: 



 

  

- планувати та організовуватинавчально-виховну роботу відповідно  

принципам вальдорфськоїпедагогіки;  

- застосовувати на практиціоптимальні та ефективніметоди, засоби та 

форминавчання та виховання, поширені у вальдорфськійшколі;  

- ефективнокеруватидіяльністю і спілкуваннямдітей, 

спрямовуючиїхрозвиток у контекстіфілософіїдитиноцентризму;  

-цілеспрямованоопрацьовуватинаукову, психолого-педагогічну, 

фаховуджерельну базу;  

- займатисясамоосвітою, самовдосконаленням, 

новимипрогресивнимитехнологіяминавчання, виховання, живопису та 

засобамиїхреалізації. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин / 4 кредитів 

ЄКТС. 

Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської педагогіки. 

Тема  1. Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки. 
Рудольф Штайнер (1861-1925) як видатний європейський мислитель, 

учений, соціолог, психолог, педагог, глибокий дослідник творчості Ґете, 

творець антропософії, фундатор вальдорфської школи. Досвід надчутливого 

розуміння реальності. Філософія свободи Р.Штайнера. Перша вальдорфська 

школа у Штутгарті. "Суть виховання полягає у вихованні самого 

вихователя".Основні інновації, здійснені вченим у "материнській школі " 

вальдорфського руху: специфічна вікова орієнтація на духовні потреби 

кожного вікового ступеня; принципи класного вчителя, який "веде" свій клас 

з першого по восьмий рік; відродження традицій усної розповіді вчителя; 

інтеграція театральних постановок у навчальний процес та ін.  

 

Тема 2.Становлення й розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 
Єдність тілесно-душевно-духовного буття; зв’язок складників 

психіки з фізіологічною організацією людини (мислення – з нервово-

почуттєвою системою, емоцій і почуттів – зі системою органів дихання та 

кровообігу, волі – зі системою обміну речовин і органів руху); 

взаємозумовленість фізіологічного, душевного і духовного розвитку в "ритмі 

семи років", у ході якого наслідки деформуючих факторів становлення 

людини в дитинстві й юності можуть виявлятися протягом усього 

подальшого життя. Духовні індивідуальні сили людини. Людина як єдність і 

взаємодія чотирьох організацій а саме: а) фізичної (тілесний організм); б) 

життєвої, яка розгортається в часі, в) душевної, що є носієм свідомості, 

прагнень, емоцій, бажань, радощів, пристрастей, інстинктів; г) «Я»-

свідомості – завдяки чому людина є індивідуальною. Здоров’я, душевний 

спокій і щастя як результат гармонійного розвитку.  

Кредит ІІ Сутність вальдорфської системи освіти. 



 

  

Тема 3.Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті 

сучасної філософії дитиноцентризма. Організація навчально-виховного 

процесу у Вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий садок. 



 

  

Розвиток нового засобу пізнання (розкриття здібностей душі дитини, а не 

"збирання знання"). Орієнтація організації життя дитини на психофізичні та 

біологічні ритми живої душі - ритм дихання, сну і денної діяльності, голоду і 

ситості, ритм тижня, пори року. Природовідповідність розвитку дитини. 

"Ідучи за дитиною", створення максимально  сприятливих умов для 

виявлення її природних здібностей. Вільне виховання і навчання, без 

примусу, насильства, духовного і тілесного. Відмова від влади над дітьми. 

Виховання і навчання пристосовуються до дитини, а не вона до них. 

Вальдорфські педагоги ніколи не кажуть дитині "ні" та "не можна". 

Відсутність критики, фіксації уваги на тому, що дитина зробила щось не так. 

Свобода як засіб виховання. Свобода навчання та творчості. Екологія і культ 

здоров'я. Опора на авторитет педагога. Єдине життя педагогів і вихованців, 

насамперед любов до дитини. "Суть виховання полягає у вихованні самого 

вихователя".Розвиток образного сприйняття світу. Культ творчої особистості, 

розвиток індивідуальності засобами мистецтва. Розклад дня у вальдорфській 

школі. Навчання "за епохами" ("епохальна методика"). Евритмія як засіб 

встановлення гармонії душі й організму. Метод "душевної економії".  

Кредит III.Сутність вільного розвитку особистості у концепціях 

Р.Штайнера та В.О.Сухомлинського. Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: 

спільне та відмінне 

Сутність феномену вільного виховання. Спрямованість виховного 

процесу на розвиток особистості. В.Сухомлинський й Р.Штайнер як 

представники різних ідеологій. Схожість педагогічних систем 

В.Сухомлинського й Р.Штайнера, що полягає у такому: гармонійний 

розвиток особистості; духовний зв’язок вчителя та учнів; образність як 

принцип виховання; принцип створення педагогічного колективу, турбота 

про здоров’я дитини; тріада: школа, сім’я, громадськість. Різними були 

погляди педагогів на оцінювання учнівських досягнень.  

Кредит IV. ВпровадженняідейВальдорфськоїпедагогіки в Україні 

та за кордоном. Переваги та недоліки вальдорфської системи освіти. 
ІАО.МіжнароднаАссоціаціявальдорфської педагогіки в странах 

Центральної та Східної Європи. Ідеї вальдорфської педагогіки в Німеччині, 

Австріїї, Фінляндії. 

Класифікація вальдорфських шкіл за ознакою "традиція-сучасність". 

Всеукраїнський науково-методичний експеримент "Розвиток вальдорфської 

педагогіки в Україні"(2001-2013 рр.).Загальноосвітній навчальний заклад І – 

Ш ступенів "Вальдорфська школа "Михаїл", дошкільний навчальний заклад 

"Золота казка". Організаційно-педагогічні умови поширення й адаптації ідей 

вальдорфської педагогіки в українські педагогічній практиці. Критерії 

ефективності адаптації ідей вальдорфськоїпедагогики у вітчизняній 

педагогічній практиці.  

Переваги та недоліки вальдорфської системи освіти. Позитиви: 

вивчення предметів епохами, працює здебільшого один вчитель, немає 

оцінок чи контрольних робіт, наголос на мистецькі предмети, такі як музика, 

вокал, живопис та евритмія та ін.  



 

  

Недоліки: У своїй класичній формі вальдорфська школа створює для 

дитини максимально комфортні умови для життя, які не відповідають 

реальному світу; труднощі під час переходу до звичайної школи та, в 

окремих випадках, нижчий рівень теоретичної підготовки. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

- індивідуальне і фронтальне опитування;  

- оцінювання письмових завдань; 

- самостійні роботи (перевіряються й оцінюються під час опитування та 

під час написання контрольних робіт, з урахуванням тем, які винесені на 

самостійну підготовку); 

- дидактичне тестування;  

- контрольні роботи; 

- перевірка індивідуальних дослідницьких завдань;   

- перевірка групових творчих завдань.    
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 4 
Галузь знань 01 Освіта 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 1 Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки:  

6 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

ІІІ ІІІ 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 0,5 

самостійної роботи 

студента - 0,5 

Ступінь 

Магістра 

10 год 6 год 

Практичні, семінарські 

10 год. 8 год 

індивідуальні 

- - 

Самостійна робота 

100 год. 106  год 

Вид контролю: 



 

  

Іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 20 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (16,6% / 83,4%). 

для заочної форми навчання –  120 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 106 год. – 

самостійна робота (11,6 %/ 88,4%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Вальдорфська педагогіка» є: ознайомити студентів з теоретичними й 

практичними здобутками вальдорфської системи освіти; сформувати готовність до адаптації й поширення 

ідей вальдорфської педагогіки в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- розкрити  філософсько-антропологічні ідеї Р.Штайнера;  

- оволодіти сучасною концепцією дитиноцентризма;  

- опанувати провідні принципи вальдорфської системи освіти;  

- сформуватизнання про механізми управління навчально-виховним 

процесом у вальдорфській школі;  

- формування фахових вмінь у контексті підходів у вальдорфській 

школі;  
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-17 

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-31, ПК-32, ПК-

34, ПК-23, ПК-25, ПК-29 

 

І. Загальнопредметні:  

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення 

(ОК-1) 



 

  

- вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову (ОК-2) 

- вміти використовувати у своїй діяльності нормативні правові 

документи (ОК-5) 

- прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

(ОК-6) 

- використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних 

та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань 

(ОК-9) 

- бути здатним працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 

мережах (ОК-13) 

- бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та 

управління, культури громадської, державної та особистого життя          

( ОК-17) 

ІІ. Фахові: 
- бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства (ПК-1) 

- бути здатним до інноваційної діяльності в соціальній сфері, оптимізації 

її поєднання з традиційною культурою особистого та суспільного 

життя (ПК-6) 

- бути готовим вирішувати проблеми клієнта шляхом залучення 

відповідних фахівців, мобілізації власних сил, фізичних, психічних і 

соціальних ресурсів клієнта (ПК-7) 

- бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів   (ПК-11) 

- бути готовим дотримуватися професійно-етичних вимог в процесі 

здійснення професійної діяльності (ПК-12) 

- бути здатним дослідити особливості культури соціального життя, 

благополуччя, поведінки в соціальній сфері різних національно-

етнічних і статевовікових, а також соціально-класових груп    (ПК-13) 

- бути готовим до систематичного використання результатів наукових 

досліджень для забезпечення ефективності діяльності соціальних 

працівників, професійної підтримки благополуччя різних верств 

населення, забезпечення їхнього фізичного, психічного і соціального 

здоров’я (ПК-17) 

- бути здатним складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень (ПК-18) 

- бути готовим представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень (ПК-19) 

- бути здатним до здійснення прогнозування, проектування, 

моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області 



 

  

психосоціальної, структурної та комплексно орієнтованої соціальної 

роботи, медико-соціальної допомоги (ПК-20) 

- бути здатним до участі в роботі наукових колективів, які проводять 

дослідження з різних напрямків забезпечення соціального 

благополуччя (ПК-21) 

- бути здатним враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності особливості національно-культурного, 

статевовікового і соціально-класового становища громадян, які 

потребують допомоги, забезпеченні добробуту (ПК-23) 

- бути здатним враховувати специфіку національно-культурного 

простору і характеру життєдіяльності різних національних, 

статевовікових і соціально-класових груп як об’єктів соціально-

проектної діяльності установ соціальної сфери (ПК-31) 

- бути готовим до розробки інноваційних соціальних проектів в рамках 

заходів державної та корпоративної соціальної політики, забезпечення 

соціального благополуччя, медико-соціальної допомоги (ПК-32) 

- бути готовим розробляти комплексні та індивідуальні соціальні 

проекти для залучення додаткових фінансових коштів (фандрайзінг) ( 

ПК-34) 

- бути здатним до організаційно-управлінській роботі в підрозділах 

соціальних установ і служб  (ПК-25) 

- бути здатним розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності 

системи мотивації праці фахівців установ соціального захисту 

населення, аналізувати і розробляти пропозиції щодо підвищення 

ефективності системи контролю їх діяльності (ПК-29)  
 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- поняття «антропософія» як духовно-наукове людинознавство;  

- формування поняття «людина» як триєдність тіла, душі й духу;  

- єдність і взаємодія чотирьох організацій, а саме: фізичної, життєвої, душевної, людського "Я";  

- шляхи становлення й розвитку людини у контексті антропософського підходу;  

- розвиток нового засобу пізнання у вальдорфській школі;  

- концептуальні положення вальдорфської педагогіки. 

- основні принципи діяльності вальдорфської школи;  

- принципи управління навчально-виховним процесом у вальдорфській школі;  

- шляхи впровадження ідей вальдорфської педагогіки за кордоном; 

- напрями поширення й адаптація ідей вальдорфськоїпедагогики в українській педагогічній 

практиці. 

вміти: 
- планувати та організовувати навчально-виховну роботу відповідно  принципам вальдорфської 

педагогіки;  

- застосовувати на практиці оптимальні та ефективні методи, засоби та форми навчання та 

виховання, поширені у вальдорфській школі;  

- ефективно керувати діяльністю і спілкуванням дітей, спрямовуючи їх розвиток у контексті 

філософії дитиноцентризму;  

-цілеспрямовано опрацьовувати наукову, психолого-педагогічну, фахову джерельну базу;  

- займатися самоосвітою, самовдосконаленням, новими прогресивними технологіями навчання, 

виховання, живопису та засобами їх реалізації. 

 

 

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин / 4 кредитів ЄКТС. 



 

  

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської педагогіки. 

Тема  1. Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки.  

Тема 2.Становлення й розвиток людини у контексті антропософського підходу. 

 

Кредит ІІ Сутність вальдорфської системи освіти. 
Тема 3.Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті сучасної філософії дитиноцентризма. 

Організація навчально-виховного процесу у вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий садок. 

 

Кредит III.Сутність вільного розвитку особистості у концепціях Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського. 

Тема 4. Сутність вільного розвитку особистості у концепціях Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського.Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: спільне та відмінне 

 

Кредит IV. Впровадженняідейвальдорфськоїпедагогіки в Україні та за кордоном.  

Тема  5. Впровадження ідей вальдорфської педагогіки в Україні та за кордоном.  Переваги та 

недоліки вальдорфської системи освіти.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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г
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у тому числі: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської педагогіки. 

Тема 1.Р.Штайнер – фундатор 

вальдорфської педагогіки. 
15 2 2 - - 11 19 2 1 - - 16 

Тема 2..Становлення й 

розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 
15  2 2 - - 11 11 - 1 - - 10 

за І кредит 30 4 4 - - 22 30 2 2 - - 26 

Кредит ІІ. Сутність вальдорфської системи освіти. 

Тема 3.Провідні ідеї 

вальдорфської педагогіки в 

контексті сучасної філософії 

дитиноцентризма. Організація 

навчально-виховного процесу 

у вальдорфській школі. 

Вальдорфський дитячий 

садок. 

30 2 2 - - 26 30 2 2 - - 26 

за ІІ кредит 30 2 2 - - 26 30 2 2 - - 26 

       Кредит ІІІ. Сутність вільного розвитку особистості у концепціях 

Р.Штайнера та В.О.Сухомлинського. 

Тема 4. Тема 4. 

Сутність вільного розвитку 

особистості у концепціях 
30 2 2 - - 26 30 - 2 - - 28 



 

  

Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського.Р.Штайн

ер та В.О.Сухомлинський: 

спільне та відмінне 

за ІІІ кредит 30 2 2 - - 26 30  2 - - 28 

Кредит ІV. ВпровадженняідейВальдорфськоїпедагогіки в Україні та за 

кордоном.  
Тема 5. 

ВпровадженняідейВальдорфсь

коїпедагогіки в Україні та за 

кордоном.  Переваги та 

недоліки вальдорфської 

системи освіти. 

30 2 2 - - 26 30 2 2 - - 26 

за ІV кредит 30 2 2 - - 26 30 2 2 - - 26 

Разом:  120 10 10 0 0 100 120 6 8 0 0 106 
 

 

5. Назви лекційних занять. 

№ 

теми 
Назва теми 

Кіл-сть годин 

денна заочна 

1 Лекція  № 1.Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки. 2 2 

2 
Лекція  № 2.Становлення й розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 

2 - 

3 
Лекція  № 3.Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті 

сучасної філософії дитиноцентризма. 

2 2 

4 
Лекція  № 4.Сутність вільного розвитку особистості у 

концепціях Р.Штайнера та В.О.Сухомлинського. 

2 - 

5 Лекція № 5. Впровадження ідей Вальдорфської педагогіки в 

Україні та за кордоном.  Переваги та недоліки вальдорфської 

системи освіти. 

2 2 

 В с ь о г о : 10 6 

6. Теми практичних занять. 

№ 

теми 
Назва теми 

Кіл-сть годин 

денна заочна 

1 Лекція  № 1.Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки. 2 2 

2 
Лекція  № 2.Становлення й розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 

2 - 

3 
Лекція  № 3.Організація навчально-виховного процесу у 

вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий садок. 

2 2 

4 
Лекція  № 4.Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: спільне та 

відмінне 

2 2 

5 Лекція № 5. Впровадження ідей Вальдорфської педагогіки в 

Україні та за кордоном.  Переваги та недоліки вальдорфської 

системи освіти. 

2 2 

 В с ь о г о : 10 8 

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

теми 
Назва теми 

Кіл-стьгодин 

денна заочна 



 

  

1 Лекція  № 1.Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки. 11 16 

2 
Лекція  № 2.Становлення й розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 

11 10 

3 
Лекція  № 3.Організація навчально-виховного процесу у 

вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий садок. 

26 26 

4 
Лекція  № 4.Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: спільне та 

відмінне 

26 28 

5 Лекція № 5. Впровадження ідей Вальдорфської педагогіки в 

Україні та за кордоном.  Переваги та недоліки вальдорфської 

системи освіти. 

26 28 

 В с ь о г о : 100 106 

 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: Дослідження впровадження ідей вальдорфської 

педагогіки  за кордоном (проект) 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних 

інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: педагогічні ситуації.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 

студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:  

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).  

 

11. Методи контролю 

Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи; перевірка конспектування першоджерел, 

виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист рефератів. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської 

педагогіки. 

1 10 10 
20 

     

2 10 10      

 ∑ 20 20 20      

Кредит ІІ. Сутність вальдорфської системи 

освіти. 

3 10 20 
10 

 20    

 ∑ 10 20 10  20    

Кредит ІІІ. Сутність вільного розвитку 

особистості у концепціях Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського. 

4 10 20 

10 

20     

 ∑ 10 20 10 20     

Кредит ІV. 5 10 10   20 20   



 

  

Впровадженняідейвальдорфськоїпедагогіки 

в Україні та за кордоном.  

 ∑ 10 10   20 20   

Аудиторна робота  - 50  бали Самостійна робота -190 балів 
160 

40

0 240 

 
Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів навчальної 

діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (5 х 10 = 50  бали); 

б) контроль самостійної роботиу робочих зошитахстудентів (70 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (20  балів); 

г)  контрольні роботистудентів (2 х 20 =40 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (4 х 10 = 40 балів); 

є) тестування (20  балів); 

ж) іспит (160 балів). 

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, 40% балів студенти 

набирають на іспиті. 

За семестр студент може отримати максимально 400балів. 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та 

додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання 

індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень.Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його 

аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві 

неточності. 

Задовільний рівень.Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє 

частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень.Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та рейтинговій системах оцінювання 

наступне: 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

A 90 - 100  відмінно    

 

зараховано 
B 80 - 89  

добре  
C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Основна: 

1. Вальдорфскаяпедагогика: антологія /Сост. А. Пинский и др.; под ред. А. 

Пинского. – М.:Просвещение, 2003. – 494 с.  



 

  

2. Ионова Е.Н. Вальдорфскаяпедагогика: теоретико-

методологическиеаспекты / Е.Н. Ионова: [монография]. – Харьков: Бизнес-

Информ, 1997. – 300 с.  

3. Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4.– С.56 – 63.  

4. Ионова Е.Н. Салютогенез и развитиеребенка / Е.Н Ионова // 

Развитиеличности в дошкольном и школьномобразовании: опыт, проблемы, 

перспективы. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. - Ч.2. - С.185-190.  

5. КранихЭ.М.Антропологическиеосновывальдорфскойпедагогики // 

Э.Краних: [пер. с нем. Е. Колюховой]. – К.: Генеза, 2008. – 277 с.  

6. Литвин Л.В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: Монографія / За ред. 

С.О.Сисоєвої . – Київ: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2012. – 200 с.  

7. Патцлафф Р., Засмансхаузен В. Лейтмотивывальдорфскойпедагогики: От 

трех до девяти лет / Перевод с немецкого. –К.: Изд-во "Наири", 2006. – 72 с.  
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Лекція   1. Р.Штайнер – фундатор вальдорфської педагогіки.  

Мета лекції: Розкрити основні етапи життєвого та творчого шляху Р. Штейнера. 

Дослідити особливості організації навчання у пешії вальдорфській школі. Розкрити ідеї 

філософської концепції Р.Штейнера 

План: 
1. Рудольф Штайнер (1861-1925) як видатний європейський мислитель, учений, 

соціолог, психолог, педагог, глибокий дослідник творчості Ґете, творець 

антропософії, фундатор вальдорфської школи.  

2. Досвід надчутливого розуміння реальності. 

3.  Філософія свободи Р.Штайнера.  

4. Перша вальдорфська школа у Штутгарті. "Суть виховання полягає у 

вихованні самого вихователя". 

5. Основні інновації, здійснені вченим у "материнській школі " вальдорфського 

руху: специфічна вікова орієнтація на духовні потреби кожного вікового 

ступеня; принципи класного вчителя, який "веде" свій клас з першого по 

восьмий рік; відродження традицій усної розповіді вчителя; інтеграція 

театральних постановок у навчальний процес та ін.  

Ключові слова: Антропософія, вальдорфська школа, "виховання до 

свободи", "виховання до здоров’я", чуттєвий і надчуттєвий досвід духу, душі і тіла, 

чотири могутніх галузі цивілізації — пізнання, мистецтво, релігія, моральність. 

Література: 

1. Вальдорфская педагогика: антологія /Сост. А. Пинский и др.; под ред. А. 

Пинского. – М.:Просвещение, 2003. – 494 с.  

2. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты / 

Е.Н. Ионова: [монография]. – Харьков: Бизнес-Информ, 1997. – 300 с.  

3. Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4.– С.56 – 63.  

4. Ионова Е.Н. Салютогенез и развитие ребенка / Е.Н Ионова // Развитие личности 

в дошкольном и школьном образовании: опыт, проблемы, перспективы. - Белгород: 

Изд-во БелГУ, 2003. - Ч.2. - С.185-190.  

5. Краних Э.М.Антропологические основы вальдорфской педагогики // Э.Краних: 

[пер. с нем. Е. Колюховой]. – К.: Генеза, 2008. – 277 с.  

6. Литвин Л.В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: Монографія / За ред. 

С.О.Сисоєвої . – Київ: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2012. – 200 с.  

7. Патцлафф Р., Засмансхаузен В.Лейтмотивы вальдорфской педагогики: От трех 

до девяти лет / Перевод с немецкого. –К.: Изд-во "Наири", 2006. – 72 с.  

8. Штайнер Р. Педагогика, основанная на познании человека / Р.Штайнер: [пер. с 

нем. Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1996. – 129 с.  

9. Штайнер Р. Искусство воспитания. Методика и дидактика / Р. Штайнер: [пер. с 

нем. изд-ва «Парсифаль»]. – М.:Парсифаль, 1996. – 176 с.  

10. Штайнер Р. Антропология и педагогика / Р.Штайнер: [пер. с нем. 

Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1997.– 128 с.  



 

  

Питання для самоперевірки. 

1. Розкрийте стислі біографічні данні, етапи становлення світогляду 

Р.Штейнера?  

2. Охарактеризуйте  Р.Штейнера  як дослідника творчості Ґете?  

3. Розкрийте погляди .Р.Штейнера як засновника антропософії?  

4. Охарактеризуйте основні положення філософія свободи Р.Штейнера?  

5. Розкрийте основні етапи і завдання першої вальдорфської школи у 

Штутгарті?  

 
 

Лекція № 2. Становлення й розвиток людини у контексті 

антропософського підходу. 

Мета лекції: дослідити становлення людини в контексті 

антропософського підходу. Розкрити основні ритми життя дитини. 

План: 
1. Єдність тілесно-душевно-духовного буття; зв’язок складників 

психіки з фізіологічною організацією людини (мислення – з 

нервово-почуттєвою системою, емоцій і почуттів – зі системою 

органів дихання та кровообігу, волі – зі системою обміну речовин і 

органів руху); взаємозумовленість фізіологічного, душевного і 

духовного розвитку в "ритмі семи років", у ході якого наслідки 

деформуючих факторів становлення людини в дитинстві й юності 

можуть виявлятися протягом усього подальшого життя.  

2. Духовні індивідуальні сили людини.  

3. Людина як єдність і взаємодія чотирьох організацій а саме: 

 а) фізичної (тілесний організм); 

 б) життєвої, яка розгортається в часі,  

в) душевної, що є носієм свідомості, прагнень, емоцій, бажань, 

радощів, пристрастей, інстинктів;  

г) «Я»-свідомості – завдяки чому людина є індивідуальною.  

               4. Здоров’я, душевний спокій і щастя як результат гармонійного 

розвитку.  

 

Ключові поняття:    Триєдність тіла, душі й духу, людський розвиток у 

ритмі семи років, вікова періодизація, життєві фази. 

Література: 

1. Вальдорфская педагогика: антологія /Сост. А. Пинский и др.; под ред. А. 

Пинского. – М.:Просвещение, 2003. – 494 с.  

2. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические 

аспекты / Е.Н. Ионова: [монография]. – Харьков: Бизнес-Информ, 1997. – 300 

с.  

3. Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4.– С.56 – 63.  

4. Ионова Е.Н. Салютогенез и развитие ребенка / Е.Н Ионова // Развитие 



 

  

личности в дошкольном и школьном образовании: опыт, проблемы, 

перспективы. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. - Ч.2. - С.185-190.  

5. Краних Э.М.Антропологические основы вальдорфской педагогики // 

Э.Краних: [пер. с нем. Е. Колюховой]. – К.: Генеза, 2008. – 277 с.  

6. Литвин Л.В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: Монографія / За ред. 

С.О.Сисоєвої . – Київ: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2012. – 200 с.  

7. Патцлафф Р., Засмансхаузен В.Лейтмотивы вальдорфской педагогики: От 

трех до девяти лет / Перевод с немецкого. –К.: Изд-во "Наири", 2006. – 72 с.  

8. Штайнер Р. Педагогика, основанная на познании человека / Р.Штайнер: 

[пер. с нем. Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1996. – 129 с.  

9. Штайнер Р. Искусство воспитания. Методика и дидактика / Р. Штайнер: 

[пер. с нем. изд-ва «Парсифаль»]. – М.:Парсифаль, 1996. – 176 с.  

10. Штайнер Р. Антропология и педагогика / Р.Штайнер: [пер. с нем. 

Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1997.– 128 с.  

 

Питання для самоперевірки.  
1. Розкрийте погляди антропософії Р.Штейнера про єдність тілесно-

душевно-духовного буття?  

2. Охарактеризуйте зв’язок складників психіки з фізіологічною 

організацією людини (мислення – з нервово-почуттєвою системою, 

емоцій і почуттів – зі системою органів дихання та кровообігу, волі – зі 

системою обміну речовин і органів руху)? 

3. Сформулюйте поняття людини як єдності  і взаємодії чотирьох 

організацій а саме: фізичної, життєвої, яка розгортається в часі; 

душевної, що є носієм свідомості, прагнень; емоційної, що складається 

з бажань, радощів, пристрастей, інстинктів;  «Я»-свідомості – завдяки 

чому людина є індивідуальною? 

       4. Дайте визначення характеристик розвитку особистості в "ритмі семи 

років"? 
             3.1.Характеристика періоду від народження до зміни зубів (до 7 

років) як періоду фізичної зрілості. .  

             3.2.Сутність періоду від зміни зубів до статевої зрілості (7-14 років) 

як періоду психічної зрілості.  

             3.3.Період від пубертата до ранньої дорослості (14-21 рік) як періоду 

соціальної зрілості.  

 



 

  

Лекція 3. Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті 

сучасної філософії дитиноцентризма. Організація навчально-виховного 

процесу у Вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий садок.  
 

Мета лекції: дослідити особливості організації навчально-виховного 

процесу у вальдорфських шолах. На прикладі організації вальдорфських 

дитячих садків в Україні розкрити особливості їх організації. 

План 

1 Вальдорфський дитячий садок. Особливості організації 

2. Особливості вальдорфської школи. Навчання епохами. 

3. Підготовка вальдорфського вчителя. 

4. Переваги і недоліки вальдорфських освітніх закладів  

  

Ключові поняття: Вільне виховання, природовідповідність, ритм, навчання "за 

епохами", евритмія, метод "душевної економії" 

Література: 

1. Вальдорфская педагогика: антологія /Сост. А. Пинский и др.; под ред. А. 

Пинского. – М.:Просвещение, 2003. – 494 с.  
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аспекты / Е.Н. Ионова: [монография]. – Харьков: Бизнес-Информ, 1997. – 300 

с.  

3. Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4.– С.56 – 63.  

4. Ионова Е.Н. Салютогенез и развитие ребенка / Е.Н Ионова // Развитие 

личности в дошкольном и школьном образовании: опыт, проблемы, 

перспективы. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. - Ч.2. - С.185-190.  

5. Краних Э.М.Антропологические основы вальдорфской педагогики // 

Э.Краних: [пер. с нем. Е. Колюховой]. – К.: Генеза, 2008. – 277 с.  

6. Литвин Л.В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: Монографія / За ред. 

С.О.Сисоєвої . – Київ: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2012. – 200 с.  

7. Патцлафф Р., Засмансхаузен В.Лейтмотивы вальдорфской педагогики: От 

трех до девяти лет / Перевод с немецкого. –К.: Изд-во "Наири", 2006. – 72 с.  

8. Штайнер Р. Педагогика, основанная на познании человека / Р.Штайнер: 

[пер. с нем. Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1996. – 129 с.  

9. Штайнер Р. Искусство воспитания. Методика и дидактика / Р. Штайнер: 

[пер. с нем. изд-ва «Парсифаль»]. – М.:Парсифаль, 1996. – 176 с.  

10. Штайнер Р. Антропология и педагогика / Р.Штайнер: [пер. с нем. 

Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1997.– 128 с.  

 

Питання для самоперевірки.  
1. Розкрийте сутність реалізації ідеї свободи як засобу виховання у 

вальдорфській школі.  



 

  

2.Охарактеризуйте шляхи реалізації принципу природовідповідності у  

розвитку дитини при реалізації навчання у вальдорфській школі.  

3. Опишіть розклад дня у вальдорфській школі.  

4. У чому полягає особливість навчання "за епохами" ("епохальна 

методика").  

5. Унікальний урок евритмія як засіб встановлення гармонії душі й 

організму.  

6. Розкрийте специфіку організації методу "душевної економії".  

 

Лекція 4. Сутність вільного розвитку особистості у концепціях 

Р.Штайнера та В.О.Сухомлинського. Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: 

спільне та відмінне 

Мета: здійснити системний аналіз поглядів Р.Штейнера і 

В.О.Сухомлинського. Виділити спільні і різні ідеї провідних 

педагогічних концепцій. 

План: 
1. Сутність феномену вільного виховання. 

2.  Спрямованість виховного процесу на розвиток особистості. 

В.Сухомлинський й Р.Штайнер як представники різних ідеологій. 

3.  Схожість педагогічних систем В.Сухомлинського й Р.Штайнера, що 

полягає у такому: гармонійний розвиток особистості; духовний зв’язок 

вчителя та учнів; образність як принцип виховання; принцип створення 

педагогічного колективу, турбота про здоров’я дитини; тріада: школа, 

сім’я, громадськість.  

4. Різні погляди педагогів на оцінювання учнівських досягнень.  

Ключові поняття: вільний розвиток, вільне виховання, "педагогіка 

свободи", гармонійний розвиток особистості, стадії дошкільного періоду, 

"потрійна" природа людини. 

Література: 
1. Абашкіна Н.В.Організація навчально-виховного процесу у Вальдорфській школі 

/ Н.Абашкіна // Початкова школа. – 1993.– № 7.– С.41 – 45.  

2. Бєлова С.А.До питання про вальдорфську педагогіку у сучасному світі / 

С.А.Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах 

освіти : зб. гаук. пр. / Рівненський держ. гуманіт. ін-т. –Рівне, 2000. – Вип.13.– С.39 

– 43.  

3. Боккескофф И., Пинский А.Что такое вальдорфская педагогика /И.Боккескофф, 

А.Пинский // Семья и школа. – 1990. – № 10. – С.29 – 31.  

4. Загвоздкин В.К. Вальдорфский детский сад. В созвучии с пр иродой / 

В.К.Загвоздкин. – Санкт-Петербург: Изд-во Деметра. – 2007. – 160 с.  

5. Іонова О.М. Образ дитини у Штайнер-педагогіці // Історико-педагогічний 

альманах: Зб. наук. пр. - Умань: УДПУ ім. Павла Тичини, 2012. - Вип.1. - С.44-49.  

6. На пути к современной вальдорфской школе. Материали по вальдорфской 

педагогике. – Вып. 3. –М.: 1997. – 72 с.  

7. Пікельна В. Педагогіка Р.Штайнера: сучасні системи виховання / В. Пікельна, Т. 

Єдокієва // Рідна школа. – 1997. – №9. – С.21 – 22.  

8. Програми для вальдорфських шкіл України: 1 – 9 кл. / МОН України, 



 

  

департамент заг. серед. та дошкіл. освіти, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. 

– К.: Генеза, 2009. – 800 с.  

9. Штайнер Р.Философия свободы / Р. Штайнер. – Ереван: Ной, 1993. – 224 с.  

10. Штайнер Р.Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки / Р. Штайнер. – 

М.:Парсифаль; Московский центр вальдорфской педагогики. М., 1993.– 40 с.  
 

 
Питання для самоконтролю: 

Сутність феномену вільного виховання.  

2.Спрямованість виховного процесу на розвиток особистості.  

3.Схожість педагогічних систем В.Сухомлинського й Р.Штайнера.  

4.Р.Штайнер та В.Сухомлинський як представники різних ідеологій.  

 

 
Лекція № 5. Впровадження ідей Вальдорфської педагогіки в Україні та за 

кордоном. Переваги та недоліки вальдорфської системи освіти. 

Мета: Розкрити основні напрями впровадження вальдорфської педагогіки у 

країнах світу і в Україні. Охарактеризувати переваги і недоліки вальдорфської освіти. 

Дослідити зміст і організацію вальдорфських школ в Україні 

План: 

1. ІАО.Міжнародна Ассоціація вальдорфської педагогіки в странах Центральної 

та Східної Європи. Ідеї вальдорфської педагогіки в Німеччині, Австріїї, 

Фінляндії. 

2. Класифікація вальдорфських шкіл за ознакою "традиція-сучасність".  

3. Всеукраїнський науково-методичний експеримент "Розвиток вальдорфської 

педагогіки в Україні"(2001-2013 рр.). 

4. Загальноосвітній навчальний заклад І – Ш ступенів "Вальдорфська школа 

"Михаїл", дошкільний навчальний заклад "Золота казка".  

5. Організаційно-педагогічні умови поширення й адаптації ідей вальдорфської 

педагогіки в українські педагогічній практиці. Критерії ефективності 

адаптації ідей вальдорфської педагогики у вітчизняній педагогічній практиці.  

6. Переваги та недоліки вальдорфської системи освіти.  

Позитиви: вивчення предметів епохами, працює здебільшого один вчитель, 

немає оцінок чи контрольних робіт, наголос на мистецькі предмети, такі як музика, вокал, 

живопис та евритмія та ін.  

Недоліки: У своїй класичній формі вальдорфська школа створює для дитини 

максимально комфортні умови для життя, які не відповідають реальному світу; труднощі 

під час переходу до звичайної школи та, в окремих випадках, нижчий рівень теоретичної 

підготовки . 

Література 

  

1. Вальдорфская педагогика: антологія /Сост. А. Пинский и др.; под ред. А. 

Пинского. – М.:Просвещение, 2003. – 494 с.  

2. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты / 

Е.Н. Ионова: [монография]. – Харьков: Бизнес-Информ, 1997. – 300 с.  

3. Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2010. – № 4.– С.56 – 63.  

4. Ионова Е.Н. Салютогенез и развитие ребенка / Е.Н Ионова // Развитие личности 

в дошкольном и школьном образовании: опыт, проблемы, перспективы. - Белгород: 



 

  

Изд-во БелГУ, 2003. - Ч.2. - С.185-190.  

5. Краних Э.М.Антропологические основы вальдорфской педагогики // Э.Краних: 

[пер. с нем. Е. Колюховой]. – К.: Генеза, 2008. – 277 с.  

6. Литвин Л.В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: Монографія / За ред. 

С.О.Сисоєвої . – Київ: Видавниче підприємство "Едельвейс", 2012. – 200 с.  

7. Патцлафф Р., Засмансхаузен В.Лейтмотивы вальдорфской педагогики: От трех 

до девяти лет / Перевод с немецкого. –К.: Изд-во "Наири", 2006. – 72 с.  

8. Штайнер Р. Педагогика, основанная на познании человека / Р.Штайнер: [пер. с 

нем. Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1996. – 129 с.  

9. Штайнер Р. Искусство воспитания. Методика и дидактика / Р. Штайнер: [пер. с 

нем. изд-ва «Парсифаль»]. – М.:Парсифаль, 1996. – 176 с.  

10. Штайнер Р. Антропология и педагогика / Р.Штайнер: [пер. с нем. 

Д.Виноградова]. – М.: Парсифаль, 1997.– 128 с.  

 
 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте класифікацію вальдорфських шкіл за ознакою "традиція-

сучасність"? 

2. Дослідіть сутність Всеукраїнського науково-методичного експерименту? 

3. Розкрийте основні етапи розвитку вальдорфської педагогіки в Україні? 

4. Охарактеризуйте організаційно-педагогічні умови поширення й адаптації 

ідей вальдорфської педагогіки в українські педагогічній практиці? 

5. Проаналізуйте переваги та недоліки вальдорфської системи освіти? 
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Тематика  

практичних занять і завдання для самостійної роботи 

 з дисципліни «Вальдорфська педагогіка» 

 

Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської педагогіки.  

 

Семінар 1. 
Р.Штейнер – фундатор вальдорфської педагогіки. 

 

План заняття 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 Антропософія, вальдорфська школа, "виховання до свободи", "виховання до 

здоров’я", чуттєвий і надчуттєвий досвід духу, душі і тіла, чотири могутніх галузі 

цивілізації — пізнання, мистецтво, релігія, моральність. 

ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):  

1. Стислі біографічні данні, етапи становлення світогляду Р.Штейнера.  

2. Р.Штейнер як дослідник творчості Ґете.  

3.Р.Штейнер –засновник антропософії.  

4.Філософія свободи Р.Штейнера.  

5.Перша вальдорфська школа у Штутгарті.  

ІІІ. Складання та аналіз структурно-логічних схем.  

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.  

Рекомендована література  

Основна: [2; 8; 10]  
Додаткова: [14-16] 

 

Самостійна робота: 

1. Ведення термінологічного словника 

2. Скласти схему, що висвітлює провідні етапи життя Р.Штейнера та його 

здобутки. 

3. Презентація або реферат «Життєвий і творчий шлях Р.Штейнера» 



 

  

4. Підготувати 10 тестових завдань до теми. 
 

 

 

 
Семінар 2. 

Становлення й розвиток людини у контексті антропософського підходу. 

 
 

План заняття 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 

                Триєдність тіла, душі й духу, людський розвиток у ритмі семи років, 

вікова періодизація, життєві фази. 

ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):  

4. Антропософія Р.Штейнера. Єдність тілесно-душевно-духовного буття. 

Зв’язок складників психіки з фізіологічною організацією людини (мислення 

– з нервово-почуттєвою системою, емоцій і почуттів – зі системою органів 

дихання та кровообігу, волі – зі системою обміну речовин і органів руху);  

5. Людина як єдність і взаємодія чотирьох організацій а саме: фізичної, 

життєвої, яка розгортається в часі; душевної, що є носієм свідомості, 

прагнень; емоційної, що складається з бажань, радощів, пристрастей, 

інстинктів;  «Я»-свідомості – завдяки чому людина є індивідуальною. 

       3. Розвиток особистості в "ритмі семи років" 
             3.1.Характеристика періоду від народження до зміни зубів (до 7 років) як 

періоду фізичної зрілості. .  

             3.2.Сутність періоду від зміни зубів до статевої зрілості (7-14 років) як 

періоду психічної зрілості.  

             3.3.Період від пубертата до ранньої дорослості (14-21 рік) як періоду 

соціальної зрілості.  

ІІІ. Складання та аналіз структурно-логічних схем.  

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Рекомендована література  

Основна: [2; 10]  
Додаткова: [10; 14-16; 20] 

  

Самостійна робота: 

1. Ведення термінологічного словника 

2. Презентація «Ритм семи років». Період на вибір. 

3. Підготувати 10 тестових завдань до теми. 
 

 

Кредит ІІ Сутність Вальдорфської системи освіти.  

   

 
Семінар 3. 

Організація навчально-виховного процесу у Вальдорфській школі. Вальдорфський дитячий 

садок 

 

План заняття 



 

  

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. Вільне 

виховання, природовідповідність, ритм, навчання "за епохами", евритмія, метод 

"душевної економії" 

 ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):  

1.Свобода як засіб виховання.  

2.Природовідповідність розвитку дитини.  

3.Розклад дня у вальдорфській школі.  

4.Навчання "за епохами" ("епохальна методика").  

5.Евритмія як засіб встановлення гармонії душі й організму.  

6. Метод "душевної економії".  

ІІІ. Складання та аналіз структурно-логічних схем.  

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.  

Рекомендована література  

Основна: [1; 3]  
Додаткова: [16; 18;19] 

 

Самостійна робота: 

1. Ведення термінологічного словника. Зробити аналіз провідних понять й 

положень антропософського підходу.Скласти їх ієрархію. 

2. Розробити модель вальдорфської освітньої системи, що віддзеркалює 

концептуальні основи, принципи, особливості організаціїґ, методи й форми 

навчання. 

3. Вальдорфський дитячий садок. Організація життєдіяльності 
 

Практична робота: Виготовити вальдорфську іграшку 
 

 

 

 

Кредит III.  Сутність вільного розвитку особистості у концепціях Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського. 

Семінар 4. 

Тема:Р.Штайнер та В.О.Сухомлинський: спільне та відмінне (2 год.). 
План заняття 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. Вільний 

розвиток, вільне виховання, "педагогіка свободи", гармонійний розвиток 

особистості, стадії дошкільного періоду, "потрійна" природа людини. 

ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):  

1.Сутність феномену вільного виховання.  

2.Спрямованість виховного процесу на розвиток особистості.  

3.Схожість педагогічних систем В.Сухомлинського й Р.Штайнера.  

4.Р.Штайнер та В.Сухомлинський як представники різних ідеологій.  

ІІІ. Складання та аналіз структурно-логічних схем.  

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.  

Рекомендована література  

Основна: [2; 6]  

Додаткова: [14-16; 19]  

 

Самостійна робота: 

1. Ведення термінологічного словника 



 

  

2. 1. Заповнити таблицу1.  

Таблиця 1 Сутність вільного розвитку особистості  

№ Концепція Р.Штайнера Концепція 

В.О.Сухомлинського. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кредит IV. Впровадження ідей вальдорфської педагогіки в Україні та за кордоном.  

 

 

Семінар 5. 

Тема: Впровадження ідей вальдорфської педагогіки в Україні та за кордоном( 

2 год.). 
План заняття 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

ІІ. Інтерактивна взаємодія (виступи, обговорення):  

1.Класифікація вальдорфських шкіл за ознакою "традиція-сучасність".  

2.Сутність Всеукраїнського науково-методичного експерименту . 

3. Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні.  

4.Організаційно-педагогічні умови поширення й адаптації ідей 

вальдорфської педагогіки в українські педагогічній практиці.  

5. Переваги та недоліки вальдорфської системи освіти 

ІІІ. Складання та аналіз структурно-логічних схем.  

ІV. Перевірка виконання самостійної роботи.  

Рекомендована література  

Основна: [2; 7]  
Додаткова: [11; 18] 

Самостійна робота:   
1.Підготувати аналітичний огляд впровадження вальдорфської педагогіки у різних 

країнах. Підготувати презентацію 

1. Заповнити таблицу «Переваги і недоліки вальдорфської системи освіти» 
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Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів навчальної 

діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (5 х 10 = 50  бали); 

б) контроль самостійної роботиу робочих зошитахстудентів (70 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (20  балів); 

г)  контрольні роботистудентів (2 х 20 =40 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (4 х 10 = 40 балів); 

є) тестування (20  балів); 

ж) іспит (160 балів). 

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, 40% балів студенти 

набирають на іспиті. 

За семестр студент може отримати максимально 400балів. 
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Кредит І. Теоретичні основи вальдорфської 

педагогіки. 

1 10 10 
20 

     

2 10 10      

 ∑ 20 20 20      

Кредит ІІ. Сутність вальдорфської системи 

освіти. 

3 10 20 
10 

 20    

 ∑ 10 20 10  20    

Кредит ІІІ. Сутність вільного розвитку 

особистості у концепціях Р.Штайнера та 

В.О.Сухомлинського. 

4 10 20 

10 

20     



 

  

 ∑ 10 20 10 20     

Кредит ІV. 

Впровадженняідейвальдорфськоїпедагогіки 

в Україні та за кордоном.  

5 10 10 

 

 20 20   

 ∑ 10 10   20 20   

Аудиторна робота  - 50  бали Самостійна робота -190 балів 
160 

40

0 240 
 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 

стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та рейтинговій 

системах оцінювання наступне: 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

A 90 - 100  відмінно    

 

зараховано 
B 80 - 89  

добре  
C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

F 1 - 34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обо-

в’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Контрольна робота № 1 

з дисципліни «Вальдорфська педагогіка» 

Студента________________________________________________групи_______ 

Рівень 1 

1. Перша вальдорфська школа була відкрита у 

А) 1920 році 

Б) 1919 році 

В)1917 році. 

2. У вальдорфську школу діти йдуть з  

А) 6 років 

Б) 7 років 

В) 8 років 

3. У вальдорфському садочку діти діляться на 

А) групи, де діти об’єднуються за віком 

Б) групи, де діти об’єднуються  за статтю 

В) групи, де діти різного віку і різної статі. 

     4. Вальдорфські іграшки виготовляють 

             А) тільки з природних матеріалів та натуральних тканин 

             Б) використовують іграшки зроблені на виробництві 

             В) не важливо з яких матеріалів штучних або природних, головне щоб      діти 

зробили власноруч. 

       5. Зміст навчання у вальдорфській школі 

              А) за періодами 

              Б) за роками 

               В) за епохами 

      6. Як називається особливий вид художніх занять, що передбачає виконання 

вправ, у яких поєднується музика та пластичні рухи. 

            А) концентричне навчання 

             Б) навчання за епохами 

             В) евритмія 

    7. Вальдорфска педагогіка отримала назву за 

        А) назвою філософської концепції автора 

        Б) назвою місцевості, де була створена перша школа 

        В) прізвищем автора школи 

   8. Хто був засновником вальдорфської школи 

       А) Р. Штейнер 

       Б) С. Френе 

       В) Е. Мольт 

   9. У якому році виникла перша вальдорфська школа в Україні 

    А) 1992 р. м. Харків 

    Б) 1993 р. м.Одеса 

    В) 1994 р. м. Київ 

  10. Які характерні особливості вальдорфської школи 

      А) навчання починається з 6 років. 

      Б) відсутні бальні  оцінки у початковій і у середній школі 

     В) навчання в школі носить характер змагання між дітьми 

      

 

 

 

 



 

  

 

Рівень 2 

Дайте визначення поняттям 

1. Вальдорфська педагогіка 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_ 

2. Антропософія 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______ 

3. Евритмія 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 

 

Рівень 3. 

1. Розкрийте переваги і недоліки вальдорфської школи або дитячого 

садка. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 

  

___________________________________________________________

__________________________ 
 


