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Анотації:
Стаття присвячена дослідженню 
особливостей реалізації пріори-
тету антропології у навчально-
виховному процесі початкової 
вальдорфської школи. Визна-
чено специфіку вальдорфських 
форм і методів навчання та вихо-
вання, а саме: цілісний підхід до 
процесу навчання, особистісно-
орієнтований підхід до дитини. 
Розкрито спільні та відмінні риси 
між традиційним і вальдорфським 
підходами в розумінні дитини, в 
особливостях реалізації пріори-
тету антропології у навчально-
виховному процесі.

Лупаренко С.Е. Реализация приоритета 
антропологии в учебно-воспитательном 
процессе начальной вальдорфской 
школы. Статья посвящена исследованию 
особенностей реализации приоритета ан-
тропологии в учебно-воспитательном про-
цессе начальной вальдорфской школы. 
Определена специфика вальдорфских форм 
и методов обучения и воспитания, а имен-
но: целостный подход к процессу обучения, 
личностно-ориентированный подход к ребен-
ку. Раскрыто общие и отличительные черты 
между традиционными и вальдорфскими 
подходами в понимании ребенка, особеннос-
тях реализации приоритета антропологии в 
учебно-воспитательном процессе.

Luparenko S.E. Realization of anthropol-
ogy priority at educational process of 
junior waldorf school. This article is dedi-
cated to the investigation of the peculiarities 
of realization of anthropology priority at edu-
cational process of junior Waldorf school. 
The specific features of Waldorf educational 
forms and methods are determined. They 
are integrated approach to educational pro-
cess, personal-oriented approach to child. 
The common and distinctive features be-
tween traditional and Waldorf approaches 
in child’s understanding, in peculiarities of 
realization of anthropology priority at educa-
tional process are revealed.
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Вступ.1

Особливості організації педагогічного процесу 
у початковій вальдорфській школі слід розглядати в 
контексті загальних вальдорфських підходів до роз-
витку особистості, які були розроблені основополож-
ником вальдорфської школи Рудольфом Штайнером 
– видатним європейським мислителем, ученим, соціо-
логом, психологом, педагогом, засновником духовно-
наукового людинознавства – антропософії. 

Принциповою відмінністю вальдорфських підходів 
від існуючих у сучасній освіті є реалізація в педагогіч-
ному процесі пріоритету антропології (людинознав-
ства). За Р.Штайнером, пізнання природи дитини має 
бути одночасно вихідним пунктом і смислом педаго-
гічного процесу. Мистецтво виховання, що базується 
на вивченні людини, дозволяє розглядати людину як 
невід’ємну частину Всесвіту та як системостворюваль-
ний фактор у формуванні цілісної картини світу, завдяки 
чому учень (антропос) може відчути себе мікрокосмом, 
органічно пов’язаним з оточуючим світом (макрокос-
мом, макроантропосом) [14].

Аналіз психолого-педагогічної літератури пока-
зує, що різні аспекти проблеми реалізації пріоритету 
антропології в навчально-виховному процесі почат-
кової вальдорфської школи досліджували закордонні 
(К.Авісон, Д.Пранж, М.Росон, Б.Рутішаузер, Х.Уіхерт 
та інші), російські (В.Загвоздкін, А.Пінський та інші), 
українські (О.Іонова, О.Топтигін та інші) вчені. 

Дане дослідження є складовою частиною комплек-
сної програми науково-дослідної роботи кафедри за-
гальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харків-
ського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз особливостей реалізації прі-

оритету антропології в навчально-виховному процесі 
початкової вальдорфської школи. 
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Результати дослідження.
Реалізація пріоритету антропології у навчально-

виховному процесі вимагає здійснення, з одного 
боку, цілісного підходу до процесу навчання, з іншо-
го – особистісно-орієнтованого підходу до дитини. 
У цьому і полягає специфіка організації навчально-
виховного процесу, вальдорфських форм та методів 
навчання і виховання (ритмічної організації навчання, 
художньо-образного навчання, активно-практичних 
проектів, диференційованих вправ для дітей з різними 
типами темпераменту). 

Так, цілісний підхід до навчання, який базується на 
антропософських уявленнях Р.Штайнера про людину 
як цілісність її тілесного, душевного і духовного буття 
[14], передбачає органічне сполучання в навчально-
виховному процесі факторів розвитку функціонально 
цілісної психіки дитини в єдності її розумової діяль-
ності, емоційної та вольової сфер, що забезпечує єд-
ність, взаємозв’язок, взаємозалежність процесів роз-
витку, виховання, навчання, розвитку та саморозвитку, 
виховання та самовиховання, освіти та самоосвіти. 

Реальне пізнання людини та законів її тілесно-
душевно-духовного розвитку, орієнтація на розвиток 
усіх сфер психіки людини є фундаментом побудови 
дидактики й методики вальдорфської школи, їхньої 
орієнтації на цілісний усебічний гармонійний розви-
ток особистості дитини відповідно до законів людської 
природи та особливостей вікового становлення. Процес 
навчання у вальдорфській школі виступає як засіб ви-
ховання і розвитку, а весь навчально-виховний процес 
спрямований на збереження та розвиток фізичних і пси-
хічних сил дитини. І в цьому цілісному підході до люди-
ни величезна увага надається розвитку пізнавальної ак-
тивності як необхідної риси формування особистості. 

Зазначимо, що ідея цілісного розвитку особистос-
ті підтримувалась і розроблялась багатьма видатними 
педагогами (Я.-А.Коменський, І.Песталоцці, І.Герберт, 
Г.Сковорода, К.Ушинський, П.Каптерєв, А.Макаренко 
та інші). З  30-х років минулого століття основні зусил-
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ля педагогів було спрямовано на поглиблене вивчення 
навчання й виховання як відносно самостійних про-
цесів. Науковий інтерес до проблеми цілісного педа-
гогічного процесу відновився в середині 70-х років. У 
працях Ю.Бабанського, Є.Ільїна та інших учених на-
мітились різні підходи до розуміння цілісного педаго-
гічного процесу. В останні роки підходи до цілісного 
педагогічного процесу як системи і цілісного явища 
розвиваються у працях О.Іонової, І.Ісаєва, В.Лозової, 
О.Міщенко, Б.Наумова, В.Сластьоніна та інших до-
слідників [4-7]. 

Водночас, як справедливо зазначає О.Іонова, у 
сучасних концепціях немає єдиної методології сис-
темного підходу до розкриття сутності педагогічного 
процесу та виявлення умов набуття ним якостей ціліс-
ності [4]. З огляду на це велике значення має аналіз і 
використання досвіду вальдорфської школи, що може 
збагатити сучасну педагогічну науку і практику.

Особистісно-орієнтований підхід до дити-
ни у вальдорфській педагогіці вимагає орієнтації 
навчально-виховного процесу на фактори природного 
розвитку дітей, урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дитини, її актуального стану (консти-
туції, темпераменту, характеру тощо), широкого ви-
користання суб’єктного досвіду особистості, утвер-
дження цінності емоційного благополуччя, створення 
умов для реалізації людини в різних видах діяльності, 
її саморозвитку та самовираження, формування інди-
відуального сприйняття світу, можливості його твор-
чого вдосконалення. 

Здійснення особистісно-орієнтованого підходу до 
дитини передбачає також урахування перспектив її 
розвитку. Прогнозування перспектив розвитку осо-
бистості у вальдорфській педагогіці спирається на 
погляди Р.Штайнера, відповідно до яких становлення 
людини здійснюється не лінійно, а через низку іма-
нентних перетворень (метаморфоз) одних якостей в 
інші, що відбуваються в певні моменти життя людини 
[4-5; 9; 14]. 

Підкреслимо, що особистісно-орієнтований підхід 
до учня підтримувався, по-різному осмислювався та 
втілювався у практику багатьма видатними педагогами, 
як попередниками Р.Штайнера, так і його сучасниками 
(Платон, Аристотель, Я.-А.Коменський, Ж.-Ж.Рус-
со, І.Песталоцці, Г.Сковорода, К.Ушинський та інші). 
Аналіз психолого-педагогічних джерел (Г.Балл, І.Бех, 
А.Бойко, Є.Бондаревська, С.Гончаренко, В.Євдокимов, 
О.Іонова, В.Лозова, О.Пєхота, І.Прокопенко, 
О.Савченко, А.Хуторський, І.Якиманська та інші) [1-4; 
6-8; 10; 13; 15] дозволяє дістати висновку про те, що 
ідея особистісно-орієнтованого підходу до учня в су-
часній педагогіці активно розвивається і впроваджу-
ється в освітню практику.

Водночас зазначимо, що безперечними перевагами 
вальдорфської школи є, по-перше, детальна проробка 
теоретичних засад особистісно-орієнтованого підходу 
до дитини, а, по-друге, розробка конкретних шляхів 
його здійснення при вихованні і навчанні учнів. 

Так, у процесі навчання і виховання глибоко дослі-
джуються і враховуються вікові та індивідуальні осо-

бливості дитини. Зокрема, учні молодшого шкільного 
віку характеризуються, насамперед, такими основни-
ми особливостями, як образне мислення, потреба в 
активній діяльності та необхідність опори на автори-
тет учителя. Розглянемо це детальніше. 

Згідно з Р.Штайнером, молодшому шкільному віку 
властиве назрівання суперечностей між зростаючими 
інтелектуальними можливостями і «дитячими» вида-
ми діяльності, а також значні зміни в тілесно-душевній 
структурі дитини, що виявляється в її здатностях до 
образного мислення, образної фантазії, довільних 
спогадів в образах та до творчого образного пережи-
вання, а здатність до власного абстрактного мислен-
ня, яка пов’язана з глибокими змінами в психічній 
структурі особистості, з’являється в учня лише зі ста-
тевим дозріванням. Молодший школяр одушевляє та 
одухотворяє все, з чим стикається у своєму оточенні, 
через наочні, живі образи [14], його ставлення до на-
вколишнього світу можна охарактеризувати висловом 
«Світ прекрасний», тобто діти цього віку інтенсивно 
переживають прекрасне та відчужують огидне [4].

Слід відзначити, що багато видатних педагогів 
звертали увагу на специфіку дитячого мислення. Так, 
ще К.Ушинський писав, що маленька дитина мислить 
формами, барвами, звуками, відчуттями [12], а через 
десятки років В.Сухомлинський зауважував, що мо-
лодші школярі мають такі особливості мислення, як 
образність, пластичність, емоційна збудливість дум-
ки. Саме на них спирався вчений, коли проводив з ді-
тьми уроки «живої думки» [11]. 

Адекватною відповіддю на особливості мислення 
молодших школярів, за Р.Штайнером, є пробуджен-
ня інтелекту учня через звертання до його почуттів 
та емоцій, через «пізнання серцем», тобто мислення 
дитини необхідно поступово пробуджувати шляхом 
звернення до її емоцій, переживань, оскільки в молод-
шого школяра переважає життя почуттів. Тому моти-
вацією розвитку дитини цього віку є вплив сильних 
почуттів, емоцій, інтерес до світу, що створює умови 
для формування самостійного емоційного життя осо-
бистості [14]. 

Звертання до емоцій та почуттів молодшого шко-
ляра має велике значення для гармонійного розвитку 
його пам’яті. Відомо, що шкідливо перевантажувати 
пам’ять, але і її недостатнє тренування теж має нега-
тивні наслідки. Тому рівновага в розвитку пам’яті у 
вальдорфській школі досягається дотриманням трьох 
правил навчання: необтяження пам’яті дитини аб-
страктними поняттями; художньо-образна побудова 
процесу навчання; власна естетична і практична ді-
яльність учнів. Ці три умови є найважливішими пе-
редумовами правильного розвитку пам’яті молодших 
школярів. 

Важливо також зберігати гармонію між розвитком 
пам’яті та фантазії, які знаходяться в тісному зв’язку 
із силами росту. Вальдорфські вчителі, уважно спо-
стерігаючи за дітьми і визначаючи, які зміни відбува-
ються в них, розрізняють «дітей фантазії» та «дітей 
пам’яті». Перші все перетворюють, другі все поміча-
ють. При правильному викладанні матеріалу, яке орі-
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єнтується на вікові та індивідуальні особливості шко-
ляра, кожна дитина запам’ятовує стільки, скільки їй 
необхідно та інстинктивно відкидає те, що не здатна 
засвоїти [4-5; 9; 14]. 

З іншого боку, маленька дитина потребує постій-
ної діяльності, руху, їй важко тривалий час сидіти на 
одному місці. Тому в початковій вальдорфській шко-
лі йде пробудження внутрішнього світу дитини через 
рух, і реалізується це в навчанні широким залучен-
ням активно-практичної діяльності учнів, що, разом 
із «пізнанням серцем», сприяє розвитку мислення у 
спосіб, який адекватно відповідає потребам дитини 
молодшого шкільного віку. Унаслідок цього і відбува-
ється розвиток дітей, формування їхньої пізнавальної 
активності, її перехід з потенційної в реальний стан.

Слід зауважити, що дитина в цьому віці ще не може 
самостійно розуміти зв’язки та закономірності, вона 
хоче дізнаватися та вчитися за допомогою дорослого, 
який стає для неї авторитетом та основою розвитку 
стійкого емоційного життя. Важливо, щоб таким авто-
ритетом для учня став учитель. Але дітям потрібні не 
лише авторитети з оточуючих їх людей, які є втілен-
ням моральних та інтелектуальних сил; потрібні ще 
й авторитети, які сприймаються духовно, – приклади 
великих історичних подій, біографії видатних людей 
[4; 9; 14]. Характерна орієнтація учнів молодших кла-
сів на дорослого як на авторитет та взірець для наслі-
дування дозволяє кваліфікованому педагогу досягти 
підвищення рівня творчого розвитку та перспектив-
них змін у розвитку свободи поведінки школярів і ви-
значити засоби, за допомогою яких можна впливати 
на розвиток школярів. І саме від знань учителя, його 
уваги, майстерності залежить, чи будуть учні зацікав-
лені в набутті знань, чи буде навчальний процес для 
дітей радісним, чи будуть вони виявляти активність 
на заняттях.

Так, вальдорфський навчально-вихований процес, 
виходячи з особливостей дитини, що вступила в пору 
шкільної зрілості, із самого початку спрямовується на 
задоволення потреб та інтересів дитини, що досяга-
ється використанням адекватних засобів навчання і 
виховання.  

Сучасна психолого-педагогічна література у ви-
світленні особистості молодшого школяра та його по-
треб дуже близька до положень вальдорфської педа-
гогіки. І традиційна, і вальдорфська школи вказують, 
що з метою зміни позиції учня в навчальному процесі 
необхідно впливати на «внутрішнє середовище дити-
ну» через активність думок, позитивні емоції, вольові 
вправи [4; 9; 14]. 

Відмінність між традиційним і вальдорфським 
підходами полягає в тому, що на практиці традиційна 
школа йде проти інтересів дитини, переважно орієн-
туючись на її розумові здібності, а це є однобічним 
шляхом їх розвитку. Це обумовлене тим, що мате-
ріал, опанування яким передбачає лише механічне 
запам’ятовування, одноразове засвоєння, не має впли-
ву на почуття, емоції і волю.  

Висновки.
Таким чином, завдяки реалізації пріоритету ан-

тропології у навчально-виховному процесі початкової 
вальдорфській школи врахування специфіки молод-
шого школяра, його потреб, інтересів у навчанні не 
лише декламуються, але й реалізується практично, що 
сприяє стимулюванню пізнавальної активності учня, 
розвитку його самостійності й ініціативності, комуні-
кативних умінь, активному накопиченню знань тощо. 
Здійснюється це на всіх рівнях вальдорфської освіти: 
на рівні змісту освіти, форм та методів навчання.
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