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Анотація (українською мовою) 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні таких 

теоретичних питань (знання): антропософія як духовно-наукове 

людинознавство; людина як триєдність тіла, душі й духу; людина як єдність і 

взаємодія чотирьох організацій, а саме: фізичної, життєвої, душевної, 

людського "Я"; становлення й розвиток людини у контексті антропософського 

підходу; розвиток нового засобу пізнання у вальдорфській школі; 

концептуальні положення вальдорфської педагогіки 6 основні принципи 

діяльності вальдорфської школи; місія вчителя у вальдорфській педагогіці; 

управління навчально-виховним процесом у вальдорфській школі; вільний 

розвиток особистості у вальдорфській школі; роль живопису в навчанні у 

вальдорфській школі; теорія кольору Гете; впровадження ідей вальдорфської 

педагогіки за кордоном; поширення й адаптація ідей вальдорфської педагогики 

в українській педагогічній практиці 

Ключові слова: навчально-виховного процесу у вальдорфській школі,ідеї 

вальдорфської педагогіки, структури заняття у вальдорфській школі 
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Аnnotation 

In the process of studying the course it is important to focus on mastering the 

following theoretical issues (knowledge): anthroposophy as a spiritual and scientific 

anthropology; man as a trinity of body, soul and spirit; man as the unity and 

interaction of four organizations, namely: physical, vital, mental, human "I"; 

formation and development of man in the context of the anthroposophical approach; 

development of a new means of cognition in the Waldorf school; conceptual 

provisions of Waldorf pedagogy 6 basic principles of the Waldorf school; 

teacher&apos;s mission in Waldorf pedagogy; management of the educational 

process in the Waldorf school; free development of personality in the Waldorf 

school; the role of painting in teaching at the Waldorf school; Goethe&apos;s color 

theory; introduction of ideas of Waldorf pedagogy abroad; dissemination and 

adaptation of ideas of Waldorf pedagogy in Ukrainian pedagogical practice 

Keywords: educational process in the Waldorf school, the ideas of Waldorf 

pedagogy, the structure of the lesson in the Waldorf school 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вальдорфська педагогіка» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: філософсько-антропософські ідеї 

Р.Штайнера;.  

Міждисциплінарні зв’язки: Педагогіка дошкільна.  

         Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними й практичними ЗДОбутками 

вальдорфської системи освіти; сформувати готовність до адаптації й поширення ідей 

вальдорфської педагогіки в Україні. 

Завдання курсу:: 

розкрити філософсько-антропософські ідеї Р.Штайнера;оволодіти сучасною 

концепцією дитиноцентризма;опанувати провідні принципи вальдорфської системи 

освіти;сформувати знання про механізми управління навчально-виховним процесом у 

вальдорфській школі;формування фахових вмінь у контексті підходів у вальдорфській 

школі; 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  вальдорфської педагогики  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 

Програмні результати навчання:  
ПРН-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з 

дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього 

процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПРН-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 

понять та категорій. 

ПРН-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, 

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими 

освітніми потребами 

ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності 

дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей 

раннього і дошкільного віку 

ПРН-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. 

Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами.  
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ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням 

вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з 

особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 

ПРН-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати 

педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній 

простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори 

на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПРН-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми 

попередження та протидії йому. 

ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПРН-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПРН-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я 

дітей. 

ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПРН-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей, 

батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПРН-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне 

педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване 

спілкування з батьками 

ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку.  

ПРН-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини 

ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 
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ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.  

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у 

дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-4. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень 

про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку 

самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі). 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу 

спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого 

дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного 

віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних 

символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів). 

КС-8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок екологічно 

безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й довкіллі. 

КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення 

та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та необхідні для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних 

уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) 

та досвіду самостійної творчої діяльності.  

КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, корекції і 

зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової активності. 

КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), художньо-

мовленнєвою і художньопродуктивною (образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей 

раннього і дошкільного віку. 

КС-14. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового 

способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного 

ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу. 

КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах праці. 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами. 

КС-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для 

постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття 

освіти в процес, який триває впродовж усього життя людини. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сутність вальдорфської системи освіти дитячого садка 

Тема 1. Провідні ідеї вальдорфської педагогіки в контексті сучасної філософії 

дитиноцентризма.  
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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. Вальдорфський дитячий садок. 

Кредит 2. Комплексна альтернативна освітня програма 

Тема 3. Стежина як комплексна альтернативна освітня програма для ЗДО, що працюють за 

вальдорфською педагогікою. 

Комплексна альтернативна програма зорієнтована на підтримку розвитку дитини через її 

залучення до активної діяльності у сприятливому розвивальному середовищі. Охоплює 

педагогічну роботу з дітьми від 3,5 років до 6 (7) років. Розроблена відповідно до положень 

Базового компонента дошкільної освіти. Для педагогів навчальних закладів, що працюють за 

вальдорфською педагогікою, педагогів традиційних навчальних закладів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації інститутів післядипломної освіти, а також батьків. 

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 покой і щастя як результат гармонійного розвитку 

Кредит 3. Сутність системи освіти вальдорфської школи 

Тема 4. Організація навчально-виховного процесу у вальдорфській школі.  

Розвивиток 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 10 

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&apos;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". Тема 5. Аналіз структури заняття в початкових  класах 

вальдорфської школи. 

Кредит 4. Навчальними програмами для вальдорфських шкіл  
Тема 6. Принципи роботи з навчальними програмами для вальдорфських шкіл.  

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 
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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 5. Впровадження ідей вальдорфської педагогіки в Україні та  
Тема 7. Впровадження ідей вальдорфської педагогіки в Україні.  

Класифікація вальдорфських шкіл за ознакою традиція-сучасність.Всеукраїнський науково-

методичний експеримент Розвиток вальдорфської педагогікив Україні(2013-2021 

рр.).Загальноосвітній навчальний заклад І – Ш ступенів Вальдорфська школа "Михаїл", 

дошкільний навчальний заклад "Золота казка".Організаційно-педагогічні умови поширення й 

адаптації ідей вальдорфської педагогікив українські педагогічній практиці. Критерії 

ефективності адаптації ідей вальдорфськоїпедагогики у вітчизняній педагогічній практиці.  

Тема 8. Вальдорфська педагогіка як здоров’язберігаюча та оздоровча освітня система 

Кредит 6. Впровадження ідей вальдорфської педагогіки за кордоном. 

Тема 9. Розвиток вальдорфських шкіл у світі. 

ІАО.Міжнародна Ассоціація вальдорфської педагогіки в странах Центральної та Східної 

Європи. Ідеї вальдорфської педагогіки в Німеччині, Австріїї, Фінляндії.  

Тема 10. 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. 

  

3. Рекомендована література 

Базова 

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. 

Допоміжна 
1. Абашкіна Н.В. Організація навчально-виховного процесу у Вальдорфській школі. // 

Початкова школа. 1993. № 7.– С.41 45. 
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2. Бєлова С.А .До питання про вальдорфську педагогіку у сучасному світі. // 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. // Семья и школа. 

1990. № 10. С.29 -31. 

4. Загвоздкин В.К. Вальдорфский детский сад. В созвучии с природой. 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. // 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. 

Штайнер Р.Философия 

9. Стежина: комплексна альтернативна освітнѐ програма длѐ дошкільних навчальних 

закладів, що працяять за вальдорфськоя педагогікоя АМ Гончаренко, НМ Дѐтленко  2014. 

  

13. Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/    

2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 

4. Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно  

Студенту виставляється дуже добре,  

Студенту виставляється добре,  

Студенту виставляється достатньо,  

Студенту виставляється задовільно,  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 100 до 200 балів (за 2 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 2 крд. 

5. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:  

1. Опитування; 

2. Тестування; 

3. Контрольна робота; 

4. Іспит. 
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