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 Темпи розвитку науки все зростають, і вимагають все більш гнучкого математичного 

мислення. Тоді, начебто, потрібно навчати дітей математиці  якомога раніше, вивчити в 

школі якомога більше, і тоді вони по закінченні школи будуть краще володіти математич-

ними знаннями. Таку ж саму тенденцію можна відслідковувати і у навчанні читанню. Вва-

жається, що чим раніше діти почнуть читати, тим більший обсяг знань вони засвоять до за-

кінчення школи. Це загальноприйнятий хід думок, яле чи є він дійсно правильним?  Валь-

дорфська педагогічна система, яка є визнаною у всіх провідних країнах світу і вік якої  сяг-

нув 80 років, вважає інакше. 

 Дійсно, якщо я хочу, щоб моя дитина стала гарним бігуном, то навряд чи  стану вчи-

ти її ходити у місячному віці. Це призведе до скривлення хребта, деформації кісток, а не до 

укріплення м’язів.  Здібності до бігу у місячному віці треба розвивати іншими засобами, на-

приклад, правильним харчуванням чи повноцінним сном. Кожна жива істота має свій ритм 

розвитку і якісних особливостей етапів такого розвитку. Тоді формування майбутніх здібно-

стей, тобто здатних до самостійного творчого пошуку відповідальних громадян,  відбува-

ється у відповідності до цих ритмів і законів росту. Саме на цьому базується Вальдорфська 

(штайнеровська) педагогічна система, яка вважає, що душевно-духовний розвиток людини, 

як і розвиток фізичного її тіла, має свої власні якісні закономірності, свій оптимальний ритм 

розвитку.  

Мета даної роботи познайомити читача з  ідеями та знахідками цього педагогічного 

напрямку, який на сьогодні отримав всесвітньо широке розповсюдження та визнання.  

 Важливою особливістю цієї педагогічної системи є те, що навчально-виховні задачі 

підпорядковано саме таким особливостям  вікового розвитку дитини.    

 З огляду на це, у перші сім років життя педагогічним середовищем дитини мусить 

бути все те, що формує сприймання: звуки, кольори, форми , атмосфера відносин дорослих 

між собою, до дитини, до оточуючого світу, їхня діяльність поруч та разом з дитиною. Го-

ловною особливістю цього віку є наслідування. Дитина дошкільного віку - дослідник, що з 

власного досвіду намагається розширити, повторити, зв’язати себе з оточуючим світом. При 

тому їй недостатньо одноразового досліду, вона намагається ще й ще раз повторити певний 

рух, дію, гру,  віршик, казочку, пісеньку і відслідковує при тому настрій оточення. Як наслі-

док, її воля формується та укріплюється, як м’язи укріплюються щоденними вправами, фо-

рмується підґрунтя майбутнього світосприйняття.   

 Певні здібності дорослого - це здатність до особливого сприйняття певних сторін 

оточуючого світу, до вольової творчої діяльності. Творчість - це здатність створювати влас-

ні ідеї та судження, а не  чекати, що важлива інформація прийде з зовні, тобто здатність бу-

ти вільним від заданого з зовні. алгоритму. Творче мислення розвивається тільки на основі 

власної активності, уваги та живої зацікавленості реальним світом, підґрунтя якої заклада-
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ється саме у ранньому дитинстві. Саме тому дуже важливо надавати можливість дитині ві-

льно оволодівати своїм простором гри у атмосфері радості та любові. 

  До важливіших задач людини, що займається вихованням дитини, вальдорфська пе-

дагогіка відносить  вміння спостерігати та розуміти, що відбувається, коли діти оволодіва-

ють першими елементарними здібностями. Розуміючи це, дорослий має набратися сили, 

щоб виконувати найнеобхідніше для розвитку дитини: виявляти терпіння, з ніжністю ви-

промінювати тепло, бути розумно передбачливим, підбадьорювати її. Цього, згідно вальдо-

рфської методики виховання, маленька дитина  потребує не менше, ніж гігієни.  

 У цьому віці ходьба, мова та мислення йдуть одне поряд з одним. Рухи та моторика 

беруть участь у створенні мовного центру мозку та впливають на його будову. Нестача спі-

лкування може уповільнити або порушити увесь хід їхнього розвитку.  

 У вальдорфському дитячому садочку спонуканням до діяльності дитини є багатий 

ігровий матеріал (з природних матеріалів, саморобний, що своєю “незакінченістю” залишає 

простір для уяви та фантазії дитини), а також приклад вихователя, який займається різнома-

нітними справами. Сюди, окрім “домашнього” клопотання по господарству, відноситься і 

замішування хліба та ліплення з тіста, плетіння, ремонтування іграшок, малювання кольо-

ровими крейдочками та акварельними фарбами, ліплення з вощини тощо. Завдяки такому 

широкому діапазону діяльності досягається таке, що кожна дитина “у свій час” знаходить 

для наслідування саме те, що відповідає її розвитку. Тобто вибір, що саме наслідувати, за-

лишається за дитиною. Кожного дня, окрім їжі, два невеликих періоди  відведено спільній 

діяльності (ритмічні ігри, слухання казки, що розповідає вихователь). Перехід від вільної 

гри до спільних занять являє собою начебто глибокий вдих та видих. 

  Цікаво, що за спостереженнями вальдорфських вихователів, діти, батьки яких багато 

повчали, раціонально навчали про все на світі, що звикли слухати платівки та телевізор, 

мають проблеми при переході від однієї діяльності до іншої, не вміють самостійно грати, у 

спільних іграх вносять  сум’яття. Ця тенденція ще посилюється, коли розпочинаються спі-

льні заняття. Найчастіше лише через півроку такі діти починають більш-менш зосереджува-

тися на грі, в них з’являється здатність природно та вільно включатися у життя групи і не 

заважати іншим біганиною та постійними “тах-тах” і “бум”, кривлянням та неврівноваже-

ними жестами. 

 Батьки, діти яких відвідують вальдорфський садочок, через певний час починають 

помічати, що додому дитина вертається у врівноваженому стані, повна сили і впевненості, 

вносить враження та настрій, що змінює повсякденне життя сім’ї.   

 У перших класах вальдорфських шкіл продовжується формування здатності дитини 

до створення образів, координації ритмічних рухів, розвиток її непримусової уваги та 

пам’яті. Створюються умови для розвитку здібностей дитини, формування почуттів та хара-
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ктеру. Інтелект передбачається розвивати на основі чуттєвого і вольового досвіду, а здат-

ність до самостійного створення образу (казки, гри) стає підґрунтям формування пошукової 

творчої діяльності та мислення.   

 У період другого семиріччя, тобто між зміною зубів та статевою зрілістю, виховання 

волі вже не стоїть на першому плані, як у дошкільному віці. У дитини цього віку формуєть-

ся тонке відчуття справедливості та несправедливості, прекрасного та потворного, любові та 

ненависті. Цей розвиток досягає кульмінації під час статевого визрівання - “від небесних 

радощів до смертельної туги”. У зв’язку з розвитком почуттів відбувається і розвиток здат-

ності до суджень, бо формування глибокого судження  передбачає наявність добре сформо-

ваної  почуттєвої сфери. Дійсно, вироблення такого  судження супроводжується тонкою 

грою симпатій та антипатій і являє собою результат зваженого вибору з багатьох можливос-

тей.               

 Сучасна вальдорфська педагогіка намагається врахувати ці аспекти.  Головним педа-

гогічним засобом у роботі з учнями цього віку стає мова вчителя, її образність та багатство 

її нюансів, щоб дитина знаходила у словах вчителя всі відтінки душевного переживання, бо 

емоційне життя підлітка ще тільки пробуджується і не має чіткої орієнтації. Підліток знахо-

дить таку орієнтацію в тому, як вчитель у різноманітних поясненнях навчального матеріалу 

будує своє сприйняття  світу. Тому всі заняття з учнями 1-8 класів вальдорфських шкіл бу-

дуються у художній формі. Вчитель цих класів не повинен використовувати поняття та 

означення, що не побудовані на емоційному відгуку дитини. Будь-який навчальний матеріал 

подається таким чином, щоб дитина захоплювалася ним усім серцем, щоб кожен фізичний 

або хімічний дослід сприймався учнем цього віку так же глибоко,  як і художній твір.  На-

приклад, при вивченні простих чисел вчитель може просто сповістити учням, що: “Простим 

називається число, яке ділиться тільки на одиницю та само себе”. А може сказати зовсім по-

іншому: “Прості числа - це найбільш убогі серед чисел, найбільш бідні серед будь-якої бід-

ноти. Немає в них нікого в світі, вони живуть самі по собі. Тому й діляться тільки самі на 

себе, що не товаришують з іншими числами.”  

   Зацікавленість уроком та розповідями вчителя, спільною з ним та самостійною дія-

льністю - це попередній ступінь зацікавленості, який потім підліток має розвинути у заціка-

вленість до наукового пізнання та пошуку істини, як такої.  

 З цієї точки зору немає нічого страшнішого для розвитку дитини, ніж нудота  на уро-

ці! Тим більше, якщо до вчителя учень відчуває байдужість, або антипатію. Емоційні здіб-

ності, що вимагають їжі, - звернені начебто у порожнечу і супроводжуються негативним 

душевним настроєм, на ґрунті якого будується судження. Чи може бути воно неповерхне-

вим та неформальним? Більше того, якщо таке відбувається постійно, протягом декількох 

років, то дитина деморалізується. ЇЇ примушують розумом прийняти те, що не цікавить її 
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серце. Таким чином, закладається роздвоєння особистості: почуття та думки йдуть різними 

шляхами. 

 Треба зауважити, що наприкінці другого семиріччя у підлітка з’являється відчуття 

самобутності, яка йде не від батька та матусі. З іншого боку, воно пов’язано з відчуттям са-

мотності. Наслідком цього може бути  посилене самолюбство. Підліток тепер значно точні-

ше відчуває та перевіряє, від кого він може “щось вислухати”, хто дійсно заслуговує довіри. 

Несправедливість він теж відчуває загострено. Пробуджується моральна совість (якщо для 

того раніше було сформульовано  підґрунтя через спільні з улюбленим вчителем пережи-

вання добра та зла). Тепер до совісті можна буде апелювати безпосередньо. 

 У школярів у віці після статевого визрівання знов таки відбуваються докорінні зміни. 

Як кажуть вальдорфські педагоги, воля та почуття, які до певного ступеня вже сформували-

ся, тепер потребують “керівництва розумом.” Молода людина починає  шукати свій власний 

життєвий шлях власними розумовими зусиллями і стає більш незалежною від наслідування 

(якщо не відбулося затримки попереднього розвитку у першому та другому семиріччі). Роз-

виток самостійного мислення   допомагає їй відмежуватися від неприємних подій, які вона 

переживає тепер не так безпосередньо як раніше. Тепер учень може годинами брати участь 

у дебатах, філософському аналізі та розмірковуваннях. Задачею педагогіки є - оволодіти ці-

єю новою ситуацією, організувати навчання таким чином, щоб всебічно стимулювати мис-

лення. Тому у вальдорфській старшій школі передбачається викладання курсів на вибір та 

курсів практичного спрямування (психологія, право, соціологія. історія мистецтв, техноло-

гії, робота з деревом, прикладне мистецтво тощо). Це забезпечує знайомство з окремими 

професіями та поглиблене вивчення певних предметів, можливість проведення учнями 

практичних та наукових досліджень і розробок. У 9-11-х класах учні виконують та захища-

ють самостійні курсові роботи, які можуть мати реферативний або науково-дослідницький, 

або описовий характер. Ці роботи можуть бути частиною проекту, який виконує клас. У 12 

класі кожен учень обирає тему дипломної роботи, яка може мати теоретичний, художній або 

практичний характер. Дипломна робота свідчить як про рівень підготовки випускника, так і 

про здатність його до самостійної роботи. 

 Таким чином, істотною ознакою вальдорфської педагогіки є установка на цілісне ви-

ховання дитини відповідно до індивідуальної психологічної та вікової структури  особисто-

сті,    як єдності її  інтелекту, волі та почуттів. Саме такий підхід, згідно вальдорфскої педа-

гогіки, сприяє розвитку як особистісних здібностей, так і гармонійному розвитку вільної са-

мостійної та самодостатньої особистості. 

 Одне з найголовніших питань сучасної української педагогіки – гуманізація освіти, 

гуманізація школи. І неправильно розуміти це як вимогу щодо скорочення предметів приро-

дничо-наукового циклу і збільшення годин вивчення мов або історії. Таке розв’язання  да-
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ного питання – наслідок опозиції системі політехнічної освіти, що донедавна панувала в 

Україні та інших країнах СНД. 

 Позитивна альтернатива такому підходу – виходити у педагогіці перш за все з найго-

ловнішого педагогічного принципу: суті дитини, що розвивається. Тоді  питання гуманізації 

освіти постає у вигляді:  яким чином потрібно подавати навчальний матеріал, щоб він став 

інструментом загального розвитку дитини? Чи правильним  буде розпочинати вивчення біо-

логії з вчення про клітину, може краще ввести учнів у розмаїття  рослинних та тваринних 

форм, звернувшись до живих почуттів учня? Як може допомогти фізика та хімія у вихованні 

в учня такої здатності до суджень, щоб він  не поспішав робити висновки,  спираючись ли-

ше на формальні ознаки знайомих алгоритмів, а  був здатен формувати власну думку на під-

ґрунті ретельних і терплячих спостережень, коли  опис останніх, дозволяє  все глибше і гли-

бше  занурюватися у явища оточуючої дійсності? Чи може математика допомогти у вихо-

ванні сили волі та впевненості в собі, вміння не поспішати з висновками, стримувати прояв 

емоцій,  фантазувати?         

 Конкретні приклади того, як у навчальних програмах враховується не тільки логіка 

побудови саме предмету, а в першу чергу закономірності розвитку дитини, ми знаходимо у 

практиці роботи вальдорфських шкіл.   

 Cеред них зустрічаються дуже несхожі одна на одну школи в залежності від місця і 

часу їхнього існування, соціального  оточення, національних традицій і матеріальних мож-

ливостей. Спільним для цих шкіл є підхід до навчання і виховання вільної особистості ди-

тини, виходячи з позицій, про які ми вже говорили раніше, а також те, що методика викла-

дання базується на ритмічній зміні з трьох фаз, кожна з яких є самостійним процесом: 1) пе-

реживання, спостерігання, експериментування; 2) пригадування, опис, характеристика; 3) 

опрацювання, аналіз, узагальнення.  

Питання включення того чи іншого предмета до навчального плану у вальдорфській 

школі вирішується Колегією школи з точки зору його значення для загального розвитку ди-

тини. У своїй роботі Колегії вальдорфських шкіл спираються на рекомендації Р.Штайнера, 

К.Штокмайєра та Т.Ріхтера. Останні зібрали і систематизували найбільш суттєві вислови 

Р.Штайнера стосовно питання формування навчальних планів вальдорфських шкіл, узагаль-

нили досвід роботи провідних вальдорфських шкіл Західної Європи. 

     Наприклад,у вказаній літературі зазначається, що математика сприяє розвитку вольової, 

емоційної та розумової сфер людини, тому нею потрібно займатися протягом всього періоду 

навчання у школі. Зазвичай, у 1-5 класах вивчення математики відбувається методом “епох 

”, а у 6-12 класах, окрім цього, після основного уроку (уроку, на якому вивчається предмет 

“епохи”) вводиться додатково 1-2 години вивчення математики на тиждень протягом усього 

навчального року. 

            Орієнтовний навчальний план вивчення математики  у вальдорфських школах   

                                                                Західної Європи. 

 Кількість годин викладання математики методом “епох” ( одна епоха --- 2-3 тижні)  

                 Основна школа (1-8 класи) Старша школа (9-12 кл.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього го-

дин 

120 120 120 120 120 100 100 100 80 80 80 80 1220                        

                     Кількість годин на тиждень щотижневого викладання математики  

                 Основна школа (1-8 класи) Старша школа (9-12 кл.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього го-

дин 

     1 1 1 1 1 1 1 183  

                                                                                                              РАЗОМ   1403 год. 

Треба зауважити, що за рахунок факультативних занять або курсів за вибором загальна кі-

лькість годин вивчення математики у старшій школі може бути і значно більшою.  

Математика у вальдорфській школі є одним з основних предметів, які викладаються 

“епохами”. “Епоха” сягає 2-3 тижнів навчання, потім відбувається перерва на 2-3 тижні, 
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протягом яких вивчаються інші предмети. Урок “епохи” ще називають основним уроком, 

він завжди стоїть першим у розкладі дня і тривалість його 1,5 – 2 год.  Викладання матема-

тики поділяється на три ступені. Перша що охоплює 1-5 класи, --- це арифметика, яка виро-

стає з області діяльності,  що пов’язана з життєвими функціями дитини, а потім поступово 

розширюється (з середини на зовні). На другому ступені, у 6-8 класах, на перше місце вихо-

дить практичний аспект у вигляді життєвих задач і взаємозв’язків між ними та іншими на-

вчальними предметами. Перехід до третього ступеня розпочинається з 9-го класу і відзнача-

ється привнесенням раціоналістичного підходу та абстрактної логіки. 

Уроки математики тісно пов’язані з “малюванням форм”. У першому класі малюван-

ня форм випереджує письмо. До третього-четвертого класу викладання цього  предмету від-

бувається окремими епохами, а  в четвертому-п’ятому класах – у рамках інших епох. Діти 

малюють форми різнокольоровими крейдочками у великих зошитах з нелінованого паперу, 

відразу “начисто”, не відриваючи руки, проходять по відповідній лінії багато разів, поки не  

отримують гармонійну форму (приклади форм дивись нижче). У другому класі вводиться 

малювання форм з вертикальною віссю симетріі, у третьму – горизонтальною, а у четверто-

му -  вузлів та плетіння. У п’ятому класі малювання форм переходить у геометрію, спочатку  

без циркуля і лінійки. Завдяки чотирирічному  курсу малювання форм діти придбали впев-

неність у відчутті кола, прямої, кута і тепер складні геометричні форми   зображаються яка 

мога точніше. Лише у 6-му класі, коли рука та око будуть достатьньо натреновані, розпочи-

нається геометрия з циркулем та лінійкою. Протягом 6-7 класів учні шляхом власного прак-

тичного досвіду переконуються у правильності певних теорем геометрії (теореми Піфагора, 

властивостей паралелограмів, вписаних кутів тощо). Лише у 8-му класі, відповідно до віко-

вих особливостей учнів, приходить час теоретичного доведення теорем. Тепер у геометрії 

підліток намагається прийти до строгих суджень і точних понять,  постійне тренування у 

доведенні математичних тверджень – це виховання здатності мислення та волі, що розвива-

ються в учнів.  

У вальдорфській школі немає нічого випадкового, все має свій глибинний зміст. Так, 

вивчення чисел та дій з ними у молодшій школі відбувається від цілого. Штайнер, осново-

положник цієї педагогічної системи, у Оксфордському курсі лекцій казав: “Числа та опера-

ції над ними у вальдорфській школі виводяться з певної єдності. Кожне число сприймається 

як органічне продовження єдності. Дитина звикає до цілісного сприйняття речей і зберігає 

цю здатність протягом всього життя.”  

Наприклад, образ двійки вчитель може представити, як два кінця однієї палки, а ще її 

можуть нам показати руки, трійка – це вершини трикутника і квітка з трьома пелюстками, 

чотири – можна уявити і як вершини квадрата, і як кінці двох паличок, що перехрещуються,  

і як лапки кицьки, “А ще як?”, - обов’язково запитає вчитель. Якщо ми деяке число уявляє-

мо просто як позицію при рахунку, то тим самим формуємо у дитячому мисленні схильність 

до нерухомості. Зовсім інше, якщо ми, розглядаючи п’ятикутну зірочку, помічаємо, що її 

вершини можна уявити як вершини трикутника і ще два кінці палички, або що її вершини 

співпадають з вершинами п’ятикутника. Дехто з учнів побачить цю зірочку і в людині, якщо 

вона трішки розведе ноги й підніме руки вгору. Тоді запитання вчителя: ”А ще на які части-

ни можна поділити це число?” --- викликає в дитини потік варіантів, що відштовхуються від 

живих уявлень. 

 Трошки пізніше, коли починається вивчення дій над числами, вчитель теж відштов-

хується від цілого. Дійсно, якщо запитати, скільки буде 3+4, то ми отримаємо завжди тільки 

одну правильну відповідь, і простору для розвитку творчої уяви дитини тут немає. У валь-

дорфській школі типовим для першого класу є письмове завдання, коли записують певне 

число, а під ним різні варіанти того, як його можна отримати (з використанням тих дій ари-

фметики, які діти вже вивчили). Такі завдання вчать дитину ґрунтовному: питання може, а 

інколи і повинно мати декілька відповідей. Окрім того, при такому підході до викладання 

здійснюється єдність аналізу й синтезу, зв’язок частки з цілим. Таку цілісність вальдорфська  

школа намагається зберігати при вивченні будь-якого предмета, бо саме цілісність повинна 

стояти за будь-яким пізнанням. (Інакше, можна детально знати структуру  кожної окремої 
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цеглини, але не бачити саму споруду. Зрозуміти кожний окремий орган, нирки, серце, печі-

нку, можливо лише, виходячи з цілого.)  

А скільки подиву і радощів викликають            1                                       1 

експериментування з числами у другому класі,            1+3=4                          1+2+1=4 

коли учень раптово бачить: якщо послідовно               1+3+5=9                  1+2+3+2+1=9 

додавати непарні числа отримуємо ряд квадратів        1+3+5+7=16        1+2+3+4+3+2+1=16 

натуральних чисел, або що саме таку послідовність     . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . 

квадратів отримаємо, якщо ряд натуральних чисел записати стовпчиком, а потім ліворуч та 

праворуч цих чисел записати всі числа менші за дане і додати їх!  Діти із задоволенням, тер-

пляче виписують сторінки такими вправами(при тому, хто раніше, хто пізніше, з’ясовує, що 

при додаванні  можна використати результат попереднього рядочка).  

Зміст задач, які діти розв’язують на уроках математики, подається у вигляді міні іс-

торій, які не залишають учнів байдужими, і всі вони охоче занурюються у роботу. Тоді у 

третьому класі арифметична задача на декілька дій не здається складною, бо вона природна 

для дитини. Природним є у вальдорфській школі і варіативне тлумачення умови задачі. На-

приклад, на уроці “геометрія від руки” у п’ятому класі може бути запропоновано учням на-

малювати  коло (посередині аркуша А-3), а потім ще два кола того ж самого радіуса, що 

проходять через центр першого кола. Після того йде запитання вчителя: “Скільки вісей си-

метрії має дана система кіл?” (Задача має два розв’язання   відповідно до двох можливих 

конфігурацій кіл.) Інколи діти самі беруть участь у формуванні умови  задачі, наприклад, 

коли потрібно обрахувати витрати Колегії школи на підготовку до Різдва, якщо у шкільній 

касі міститься певна кількість грошей. Тут перед учнями третього або четвертого класу пос-

тає життєва задача на оптимізацію. І вони мужньо аналізують варіанти, придивляються, що, 

де, скільки коштує і пишаються своєю участю у житті школи. Трапляється і нестандартний 

підхід до розв’язання такої задачі, коли один з учнів вкладається у бюджет за рахунок того, 

що пропонує кожному з однокласників  принести до каси  по декілька копійок або по черво-

ному яблуку, щоб прикрасити ялинки. Вчитель ретельно підбирає сюжети історій - у почат-

ковій школі, коли йде формування почуттєвої сфери учнів, вчитель  через переживання від-

повідних прикладів вводить до навчання важливі моральні принципи.   

Ритмічна частина на уроках математики займає особливе місце (не менше третини 

основного уроку, тобто 30 хв.). Через рухи і ритми природно  до свого єства учні оволоді-

вають  рахунком, діями над числами,  таблицею множення. Наприклад, весь клас йде за вчи-

телем. Потрібно зробити два тихеньких кроки, а потім плеснути у долоні та притопнути но-

гою – рахунок двійками. Аналогічно рахують трійками, четвірками, п’ятірками і т.д. Через 

деякий час діти переконуються у тому, що якщо одна група рахує, наприклад, двійками, а 

інша трійками, то у певні моменти вони прихлопують (притопують) одночасно. А чому це 

відбувається --- стає особистим “відкриттям” кожної дитини у класі. Аналогічно через влас-

ний практичний досвід учнів вводиться у першому класі і дія ділення. Наприклад, дві-три 

дитини перед класом прихлопують двійками і рахують (про себе) до 20. А весь клас спосте-

рігає за цим і рахує (про себе) кількість хлопків.  Потім вчитель питає: “Скільки нарахува-

ли?”. Експеримент продовжується, поки всі учні не отримують однаковий результат, який є 

поштовхом для відкриття дії ділення.   У другому класі діти проговорюють усю таблицю 

множення, яку вивчають у поєднанні з рухами. Тут допомагають і стрибки, і хлопки, і пере-

хрещення рук чи ніг, і присідання тощо. Але це не означає, що протягом усього навчання дії 

з числами пов’язуються в учнів з рухами. Дитина дорослішає, і поступово здійснюється пе-

рехід від моторного сприйняття до понятійного навчання. Але ритмічна частина основного 

уроку  зберігається майже до 9 класу. Її мета – пробудження уваги і мислення, вправи на га-

рмонізацію самовідчуття та взаємо відчуття учнів, певний духовний настрій на пізнання сві-

ту. Це вже можуть бути складні групові вправи з декількома м’ячиками або паличками, пев-

ні рухові вправи під музику або вірш, гра на музичних інструментах тощо. 

  

     Орієнтовний розподіл по роках навчання основних розділів математики у  

                           вальдорфських школах   Західної Європи. 
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Рік  

Навчання 

          Арифметика, алгебра, 

              початки аналізу 

       Малювання форм, геометрія 

 

        1  

Натуральні числа та операції над ни-

ми, елементарні життєві задачі  

Елементарні форми 

        2 Форми з вертикальною віссю си-

метрії 

        3 Форми з горизонтальною віссю 

симетрії, складні форми 

        4 Дроби, життєві задачі Вузли і плетіння 

        5 Десяткові дроби, життєві задачі  Робота з геометричними формами 

без використання креслярських ін-

струментів, початки геометрії  

        6 Початки алгебри, відсотки, життєві 

задачі 

Геометричні побудови з допомо-

гою креслярських інструментів, 

практичне доведення окремих тео-

рем (теорема Піфагора, властивості 

рівновеликих фігур тощо) 

        7 Ступінь числа, життєві задачі Тіла Платона 

        8 Рівняння, нерівності, корені з числа Площі поверхні та об’єми просто-

рових фігур 

        9 Логарифми, комбінаторика Тригонометрія, начертальна геоме-

трія 

       10 Прогресії, функції Конічні перерізи, проективна гео-

метрія 

       11 ГМТ , діафантові рівняння Аналітична геометрія, перетини 

просторових фігур 

       12 Диференціальне та інтегральне чис-

лення 

Сферична тригонометрія, тригоно-

метрія у просторі, перспектива Ка-

вал’є 

 

Про вальдорфські школи кажуть, що вони виховують “прекрасні душі”, тобто їхні 

випускники тонко відчувають і розуміють природу, мистецтво, оточуючих людей. Це дійсно 

так, але, треба зауважити, що центральне питання сучасності – гуманізація освіти – вальдо-

рфськими педагогами вирішується не як заміна предметів природничо-наукового циклу  на 

додаткове вивчення іноземних мов, або історії. (Зауважимо, що традиційно у вальдорфській 

школі з першого класу вивчається дві іноземні мови.) Гуманізація освіти за вальдорфською 

педагогічною системою в   тому, що будь-який навчальний предмет у школі розглядається 

не з точки зору його власної  художньої або наукової цінності, а як засіб формування  ціліс-

ної вільної особистості, яка навчається “від себе” і “для себе”, у змаганні з самим собою, а 

не з іншими. Саме ці критерії є підґрунтям визначення успішності школярів у навчанні. 

Означення успішності  як однозначного нормованого оцінювання та відбору учнів веде не 

стільки до розвитку здібностей, як до їх використання і вважається негуманним. Шкільні 

успіхи оцінюються не через бальну оцінку, а через життєві досягнення людини, що проявляє 

свої здібності та обдарованість, яку вона має розвинути максимально можливо для неї. Та-

кому способу оцінювання відповідає не бальне оцінювання за нормованою шкалою, а мов-

ний опис досягнень учня. Окрім того, учні 8-12 класів  виконують річні (курсові) роботи, 

теми яких обирають самостійно. Консультантами можуть бути вчителі, батьки або певні 

спеціалісти з обраної галузі, зокрема і з математики. 

Процес розбудови нової демократичної держави вимагає від української школи фор-

мування в майбутніх її громадянах не лише інтелекту виконавця, але й таких якостей як зда-

тність до творчого пошуку, самореалізації, вміння жити в соціумі і активно його вдоскона-

лювати. Тому вивчення досвіду вальдорфської педагогіки, пристосування її ідей та методів 

формування вільної особистості до українського сьогодення є актуальним для освітянської 

науки України.Сьогодні в Україні працює біля десяти вальдорфських шкіл та дитячих садо-
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чків, на базі яких у травні 2001-ого року за наказом Міністерства освіти і науки України ро-

зпочато експеримент “Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні”. 
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