
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин –120 

 

 

змістових модулів –2 

 
 

 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

(шифр і назва)  

 

Спеціальність   

011 Освітні, педагогічні 

науки 
 (код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 Обов’язкова/вибіркова  

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

 8 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Самостійна робота 

 106 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

2. 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. 

 
3. Технологічна карта дисципліни 

 
Тема Зміст Завдання Контроль 

Змістовий модуль І.  

Філософські основи вальдорфської педагогіки. Розвиток дитини від народження до 

повноліття 

Тема 1. 

Рудольф Штайнер і 

його педагогіка. 

Філософські основи та принципи 

вальдорфської педагогіки. 

Пошуково-

дослідні 

завдання 

опитування, 

тестування 



 

 

 

Виховання свободи, рівності та 

братерства. 

Педагогіка як терапія. 

Тема 2. 

Перший семилітній  

цикл - дошкільна 

педагогіка 

 

Дитина дошкільного  віку як єдиний 

орган відчуття. 

Наслідування діям дорослого. 

Потреба в образах та позитивній 

підтримці з боку дорослого. Вплив 

вражень від оточуючого світу на 

здоров’я та здібності. Розвиток 

соціальної свободи.  

Особливості розвитку: 0 - 3 роки,    3 

- 5 років та  5 - 7 років. 

аналітичні, 

творчі 

завдання 

опитування, 

виступ 

Тема 3 

Другий семилітній 

цикл - педагогіка 

перших років 

навчання в школі 

Розвиток дитини від 7 до 14 років. 

Проблема готовності до навчання.  

Реалізація принципу від образу до 

абстракції. 

Основний вчитель та його 

багатозадачність.  

Слідування за авторитетом вчителя.  

Розвитку почуття рівноправності. 

Криза 7, 9 та 14 років. 

аналітичні, 

творчі 

завдання 

опитування,       

презентації 

 

Тема 4. 

Третій семилітній 

цикл – розвиток 

мислення та пошук 

істини 

 

Розвиток дитини від 14 до 21 року. 

Потреба в абстрактних знаннях. 

Розвиток самостійності мислення. 

Розвиток почуття братерство.  

аналітичні, 

творчі 

завдання 

опитування,       

презентації 

Змістовий модуль 2. 

Особливості вчителювання в вальдорфській школі. Освітній потенціал та 

перспективи розвитку. 

Тема 5. 

Концептуальні 

положення технології 

Метод «душевної економії». 

Феноменолочність навчання. 

Раціональний розвиток пам’яті. 

Інтерес як засіб мобілізації 

внутрішньої активності. 

Рівновага між предметами. 

Ритмічність розпорядку дня. 

Викладання епохами. 

Гармонізація душевного життя  та 

соціального середовища. 

Індивідуальний підхід до учня. 

Спільна діяльність в класі. 

практикум 

перевірка 

письмової 

роботи, 

виконання 

практичних 

робіт 

 

Тема 6. 

Вчитель як джерело 

живої методики 

Значення рівня самовдосконалення 

та самоусвідомлення вчителя у 

організації освітньо-виховного 

процесу.  

Особливі духовні відносини між 

вчителем та учнями.  

Особливості індивідуальної роботи. 

практикум 

перевірка 

письмової 

роботи, 

виконання 

практичних 

робіт 



 

Тема 7. Вальдорфська 

педагогіка та НУШ: 

спільні риси. 

Освітній потенціал та 

перспективи розвитку 

вальдорфських шкіл 

 

Нові ролі вчителя.  

Повага до дитини.  

Співпраця з батьками.  

Технології,   засновані на 

впровадженні компетентнісного та 

дієвого принципів.  

Ранкові зустрічі.  

Особливості оцінювання. 

Адаптаційний період – 5-6 класи. 

 

 

 

 

практикум 

 

перевірка 

письмової 

роботи, 

виконання 

практичних 

робіт 

 
4. 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, семінарського заняття здобувач повинен готуватися: вивчати 

необхідний матеріал за темою (відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни), 

виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації тощо. Під час проведення 

практичного, 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 практичних, 

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. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерії оцінювання за різними видами робіт 

 

Вид роботи Бали Критерії 

Виконання 

навчально-дослідних 

завдань в межах 

самостійної  роботи 

(підготовка наукових 

доповідей з питань 

дисципліни, 

винесених для 

обговорення на 

1 Здобувач виконує навчально-дослідні завдання  не 

належним чином (готовність на мінімальному рівні), 

припускається  помилок у відповідях на запитання, 

недостатньо  орієнтується у термінології. 

3 Здобувач виконує завдання формально, не виявляє 

творчості,  лише частково відтворює матеріал 

навчально-наукової літератури, не може його 

проаналізувати та зробити висновки. 



семінарських 

заняттях) 5 Здобувач творчо підходить до виконання завдання, 

висловлює у підготовленій доповіді власні думки на 

підставі опрацьованих наукових джерел, виявляє 

академічну доброчесність, у повному обсязі розкриває 

сутність та зміст досліджуваного питання, робить 

повномірні висновки. 

Семінарські заняття 

(виступи та 

обговорення 

наукових доповідей, 

активність у процесі 

обговорення питань з 

тем дисципліни під 

час семінарських 

занять, відповіді на 

питання викладача 

під час усного 

опитування) 

1 Здобувач не володіє вільно матеріалом навчальної 

дисципліни, під час заняття приймає участь у дискусіях 

епізодично. Допускає суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань. 

2-4 Здобувач не проявляє активності під час семінарського 

заняття,  спостерігає за роботою інших, фрагментарно 

долучається до дискусій та обговорень. Допускає певні 

помилки у виконанні практичних завдань, тестах, але 

спроможній усунути їх із допомогою викладача. 

5-7 Здобувач бере активну участь в обговоренні питань, які 

розглядаються, аргументовано висловлює свою думку, 

коректно  дискутує  з іншими здобувачами,  ставить 

питання після їх виступів. Під час презентацій та 

повідомлень   припускається незначних  помилок. 

8-10 Здобувач надає правильні  відповіді на запитання, 

поставлені викладачем та іншими здобувачами; бере 

активну участь в обговоренні запропонованих питань; 

висловлює свою думку; демонструє вміння працювати 

в команді, вміння  критично мислити; виявляє 

обізнаність щодо запропонованої теми заняття; цитує 

думки авторів рекомендованих друкованих та 

електронних  джерел зі списку літератури. 

Виконання 

самостійної роботи 

(самостійне вивчення 

та практичне 

опрацювання  

питань, винесених на 

самостійне 

опрацювання) 

0 Здобувач не виконав самостійну роботу. 

2-3 Здобувач опрацював всі питання, винесені на 

самостійне вивчення, але не всі з них - повною мірою.  

Припускається помилок під час поточного контролю.  



4-5 

  

Здобувач виявляє творчість у виконанні самостійної 

роботи та опрацюванні питань, винесених на 

самостійне вивчення; аналізуючи рекомендовані 

друковані та електронні  джерела зі списку літератури, 

спирається на власний педагогічний досвід. Під час 

поточного контролю знань не припускається помилок 

у відповідях.  

 

 

6. Критерії оцінювання за всіма видами контролю 

 

 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

За 

національ 

ною 

шкалою 

Шкала ЄКTС  Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти  

1-5 0…100 F…А  

 

Відмінно 
 

90  

 

… 

 

100 

 

А 

Здобувач освіти виявив всебічні, 

систематичні й глибокі знання з 

питань доцільності використання 

цифрових ресурсів в сучасному 

навчальному процесі, вільно 

володіє термінологією IT-сфери,  

розуміє  сутність понять, проявив 

творчі здібності у використанні 

цифрових ресурсів та технологій 

при підготовці методичного та 

дидактичного матеріалу.  

Здобувач освіти гарно 

орієнтується в матеріалах 

модулів. Активно приймає 

участь у  колективних та 

індивідуальних видах робіт.  

Вміє обґрунтувати і довести 

власну точку зору. Виконує 

всі практичні завдання 

самостійно, творчо, у 

повному обсязі.   

1 

добре 
 

75 

… 

89 

 

С 

… 

В 

 

Здобувач освіти виявив загалом 

добрі знання навчального 

матеріалу з питань нових 

педагогічних та цифрових 

технологій в системі загальної 

середньої освіти, але допустив не 

суттєві  помилки; засвоїв основні 

технологічні прийоми; здатний 

до самостійного  використання та 

поповнення надбаних знань у 

процесі подальшої роботи. 

Завдання виконано 

самостійно, але стандартно. 

Приймає активну участь у 

дискусіях і інтерактивних 

видах завдань. 

 
задовільно 

 

60 

… 

 

74 

 

Е 

… 

 

D 

Здобувач освіти виявив базові 

знання основного навчального 

матеріалу дисципліни; в 

основному виконав завдання, 

передбачені програмою; 

допустив помилки  при виконанні 

практичних завдань, надав не 

повні відповіді на запитання 

теоретичного блоку, але 

спроможний самостійно 

Завдання  виконує 

стандартно. Здобувач 

освіти невпевнений у 

власних діях при 

використанні цифрових 

ресурсів. Задовільно 

орієнтується в поняттях 

дисципліни, Власні ресурси 

розробляє з недоліками.  



доопрацювати програмний 

матеріал. 
 

незадовіль

но 

 

35 

… 

59 

 

FX 

Здобувач освіти має значні 

прогалини в знаннях основного 

навчального матеріалу курсу; 

допускав принципові помилки 

при виконанні завдань, які може 

усунути лише за допомогою 

викладача.  

Виконує частину завдання 

за допомогою викладача. 

 

незадовіль

но 

 

0 

… 

34 

 

F 

Здобувач освіти не володіє 

навчальним матеріалом 

Виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача. 

 

7. Розподіл балів, які отримують здобувачі  вищої освіти 

  Заочна форма навчання  
Поточний та/або періодичний контроль Підсумковий 

контроль 

Загальна 

підсумкова 

оцінка 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

0 

 

100 Т 1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

ср с/п ср с/п ср с/п ср ср ср ср 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

    

       

      

8. Рекомендована література 

Нормативно-правові документи 

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

2. Державний стандарт базової середньої освіти від 30.09.2020. № 898. URL: 

https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-novyj-standart-dlya-5-9-klasiv-dyvitsya-

dokument/ 

3. 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. URL:  https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-

vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-
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