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Анотація до курсу
Дисципліна «Вальдорфська педагогіка» спрямована на формування у

майбутніх фахівців знань, вмінь та диспозицій щодо вальдорфської педагогіки як
гуманістично орієнтованою системою навчання та виховання.

Мета дисципліни «Вальдорфська педагогіка» полягає у ознайомленні
здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами вальдорфської педагогіки як
однієї з найпоширеніших у світі альтернативних систем освіти, досвідом її
впровадження в заклади освіти світу, особливостями організації виховної та
навчальної діяльності, врахуванням вікових особливостей потенційних
можливостей та перспектив розвитку дитини.

Навчальна дисципліна сприятиме формуванню мотивації до навчання
впродовж життя як майбутніх фахівців, так і в учнів, оскільки вальдорфська
педагогіка ставить своїм основним завданням розвиток самосвідомості кожного
учня.

У вальдорфській педагогіці велике значення приділяється
самовдосконаленню та самоусвідомленню вчителя щодо організації освітньо-
виховного процесу, формуванню особливих духовних відносини між вчителем та
учнями, забезпеченню специфічної індивідуальної роботи. Система знань та
опановані навички допоможуть майбутніми фахівцями реалізувати себе як
спеціаліста з професійними установками на дитиноцентризм, рефлексію
педагогічної діяльності, системний саморозвиток.



Політика курсу

Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача,
конспектувати (або цифровим способом фіксувати) основні положення теми, брати участь в
дискусіях, пошуково-дослідницької діяльності та інтерактиві.

До кожного практичного заняття здобувач повинен сумлінно готуватися: вивчати
навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни,
виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації, тощо. Під час проведення
практично-семінарського заняття здобувачі повинні брати активну участь в обговоренні теми,
відповідати на питання викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у всіх видах
навчальної діяльності, організованої викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань
дисципліни, визначених викладачем, ведення тематичного словника, підготовку навчальних
та аналітичних матеріалів, виконання практичних завдань для роботи на практично-
семінарських заняттях.

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні
самостійної роботи, індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної
доброчесності, не допускати академічний плагіат. Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не
повинні перевищувати 20%.Списування під час виконання самостійних робіт та на екзаменах
заборонені.

Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних
заборгованостей відбувається за наявності поважних причин.
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Загально-державні документи

• Державний стандарт початкової освіти  від 24 липня 
2019 р. № 688. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-
2018-%D0%BF#Text

• Державний стандарт базової середньої освіти від 
30.09.2020. № 898. 
https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-novyj-standart-
dlya-5-9-klasiv-dyvitsya-dokument/

• Професійний стандарт за професіями «Вчитель 
початкових класів  закладу загальної середньої 
освіти», «Вчитель закладу  загальної середньої 
освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 
молодшого спеціаліста)» від 23.12.2020 № 2736. 
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-
vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-
serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti
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