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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

За Статутом заклад є навчально-виховним комплексом. 

- Ліцензований обсяг закладу – 312 учнів.  

- Ліцензований обсяг дітей дошкільного віку – 40 дітей.  

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами 

- КНВК забезпечує умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 - Доступ до приміщення школи для осіб з особливими потребами 

можливий  на перший поверх.  

Відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної  захищеності 
інвалідів в Україні» встановлено пандус та кнопку виклику.  

Довжина пандуса – 1,5 м  
Ширина – 1,2 м 

Висота – 45 см  
Висота дверей – 2 м 

Ширина дверей – 1,80см 
Кнопка виклику знаходиться на висоті 1,4 м. 

Історія закладу 

КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області був створений рішенням V сесії XXIV 

скликання Криворізької міської ради 18 грудня 2002 року і об’єднує в собі 

2 групи дитячого садка та 11 класів.  

Експериментальна діяльність закладу 

 І експеримент – 2001-2014 рр. – «Розвиток вальдорфської педагогіки в 
Україні»  

ІІ експеримент – 2011- 2016 рр. – «Психолого-педагогічні чинники  Я-
концепції розвитку особистості учнів Вальдорфської школи» 
ІІІ експеримент – 2017-2021 рр. – «Формування життєвої компетентності 

учнів Вальдорфської школи у контексті концепції нової освіти України» 
 

Мова навчання та профільна освіта 

У закладі визначено російську та українську мови навчання, запроваджено 

профільну освіту художньо-естетичного направлення в школі ІІІ ступеня 

та допрофільну в школі ІІ ступеня. 



Особливості освітньої діяльності:  

 головний принцип здорового розвитку дитини – принцип природо 

відповідності – полягає в тому, що дорослі створюють для дитини 

таке середовище, де вона змалечку з інтересом і бажанням через 

відчуття, сприймання, почуттєву сферу «вживлюється» в оточуючий 

світ, при цьому навчається своїм шляхом, відповідно до своєї 

природи;         

 специфічна орієнтація навчального плану на духовні потреби 

кожної вікової групи;          

 принцип «класного вчителя», що веде своїх учнів з першого по 

восьмий клас;          

 акцент на художній та естетичний компонент навчального процесу 

через живопис, музику, евритмію та різноманітну художньо-

ремісничу діяльність дітей, що розвиває вольову, емоційну та 

інтелектуальну сферу учнів;  учні працюють з природним 

матеріалом ( воском, глиною, шерстю, аквареллю, деревом, 

каменем, міддю) як засобом формування волі;  

 особлива роль надається музиці в гармонізації та укріпленні волі 

дитини;  

 запровадження «гігієнічної » організації навчання, орієнтація на 

ритм дня, тижня,року, викладання навчальних дисциплін «епохами» 

(3-4 тижні),  що дає змогу органічного, послідовного розвитку 

матеріалу протягом «епохи»;  

 викладання іноземних мов з першого класу за особливими 

програмами;  

 щотижневі конференції вчителів з метою постійного вдосконалення 

системи навчання та спостереження за учнями;  

 колегіальне самоврядування школи;  

 співробітництво вчителів і батьків базується на співвідношеннях  у 

«золотому трикутнику»: вчитель-дитина, дитина-батьки, вчитель-

батьки. 

Освітня програма КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» розроблена 

відповідно до Закону України «Про освіту», Державних стандартів  

початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 21 лютого 

2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти», від 20 квітня 2011 р. №462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 

2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до 



постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538); враховуючи «Основні 

характеристики (критерії) вальдорфської освіти», визначені Internationale  

Konferenzder  Waldorfpädagogischen  Bewegung (HaagerRreis) 

(Міжнародний форум Штайнер/Вальдорфської освіти (Гаазьке Коло)),  

Освітню програму за вальдорфською педагогікою (перший цикл 

початкової освіти), лист-дозвіл на використання програми Державної 

служби якості освіти України від 24.05.2018 №01-22/328 «Про результати 

аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту 

початкової освіти», лист МОН України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо 

типових освітніх програм», на виконання наказу МОН України від 

15.09.2014 №1044 «Про завершення узагальнюючого науково-

методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток 

вальдорфської педагогіки в Україні» та впровадження педагогічної 

системи «Вальдорфська школа» у загальноосвітніх навчальних закладах», 

у відповідності до Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 

№ 522 (у редакції наказу МОН України від 11.07.2017 №994), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 

1171/31039.  

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 

1/9 -254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» Робочий 

навчальний план  КНВК на 2018/2019 навчальний рік складено   на 

підставі наказу  Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2014 №780 

« Про  затвердження навчальних планів Вальдорфських загальноосвітніх 

навчальних закладів  І-ІІІ ступенів»  і складається : 

для 1 класу –за  Навчальним планом першого циклу початкової освіти за 

вальдорфською педагогікою для закладів освіти з навчанням українською 

мовою (Освітня програма за вальдорфською педагогікою (перший цикл 

початкової освіти), лист-дозвіл на використання програми Державної 

служби якості освіти України від 24.05.2018 № 01-22/328 «Про результати 

аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту 

початкової освіти»); 

для 2 класу – за Типовим навчальним планом для 1-4 класів 

Вальдорфських  загальноосвітніх навчальних закладів  з навчанням 

українською мовою, затвердженого  наказом МОН  України від 02.07.2014 

№ 780 (додаток № 2 ); 

для 3-4 класів – за Типовим навчальним планом для 1-4 класів 

Вальдорфських  загальноосвітніх навчальних закладів  з навчанням мовою 

національних  меншин, затвердженого  наказом МОН  України від 

02.07.2014 № 780 (додаток № 3) ; 



для 5 – 9 класів – за Типовим навчальним планом для 5-9 класів 

Вальдорфських  загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою 

національних  меншин, затвердженого  наказом  МОН України від 

02.07.2014 № 780 (додаток №5); 

для 10 класу – за Типовим навчальним планом для 10-11 класів 

Вальдорфських  загальноосвітніх навчальних закладів  з навчанням 

українською мовою, затвердженого наказом  МОН України від 02.07.2014   

№ 780 (додаток №6); 

для 11 класу за Типовим навчальним планом для 10-11 класів 

Вальдорфських  загальноосвітніх навчальних закладів  з  навчанням мовою 

національних меншин, затвердженого наказом  МОН України від 

02.07.2014   № 780 (додаток №7 ). 

      Освітня  програма КНВК визначає: 

 Організацію освітнього процесу за Вальдорфською педагогікою; 

 Ключові компетентності; 

 Наскрізні лінії; 

 Освітні галузі; 

 Форми організації освітнього процесу; 

 Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти; 

 Перелік навчальних програм. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ВАЛЬДОРФСЬКОЮ 

ПЕДАГОГІКОЮ 

 

Головною метою вальдорфської педагогіки є світоглядне, соціальне і 

професійне самовизначення кожної окремої особистості в контексті 

усвідомлення власної індивідуальної свободи та відповідальності.  

Загальнопедагогічні принципи вальдорфської педагогіки, створюючи 

теоретичну і практичну базу реалізації виховання на основі втілення в 

освітню практику пріоритету людинопізнання, забезпечують послідовність і 

безперервність процесу виховання й навчання, постійну динаміку освітнього 

процесу, реалізовуються на власне антропософських підходах до пізнання 

природи людини: 

1. Принцип дитиноцентризму – вибір змісту та методів виховання й 

навчання з орієнтацією насамперед на конкретну дитину, на 

актуальний стан конкретної групи дітей та перспективи саме їхнього 

розвитку. Індивідуальний підхід до кожного учня, урахування 



темпераменту, особистих якостей, конкретних сімейних обставин 

тощо. 

2. Принцип поваги до особистості дитини, до її почуттів, здібностей та 

потенційних можливостей. Педагог уникає способів мотивації до 

навчання, що ґрунтується на егоїзмі, честолюбстві та страху. 

3. Принцип цілісного охоплення природи людини – принципе 

побудови освітнього процесу на основі антропологічної науки про 

цілісність психічного, духовного і фізичного єства людини та 

розуміння органічних метаморфоз. 

4. Принцип вікової відповідності. Закони духовного і фізичного 

розвитку, процеси, зміни, які відбуваються у внутрішньому світі 

дитини на кожному етапі, слугують головними орієнтирами освітньої 

діяльності. 

5. Принцип різнобічності і гармонійності: гармонійне поєднання 

факторів розвитку інтелектуальних, почуттєвих та вольових якостей 

особистості. 

6. Принцип наступності означає проходження ряду етапів, протягом 

яких поступово ускладнюються й урізноманітнюються зміст та 

напрями освітньої діяльності. 

7. Принцип пов’язаності з життям: навчання повинно мати практичне 

спрямування, діяльнісний підхід, виховна та навчальна робота повинні 

мати постійний зв’язок з реаліями і ритмами оточення. 

8. Принцип обов’язкового чуттєвого переживання передбачає 

поєднання пізнавального та емоційно-вольового опрацювання дітьми 

матеріалу, що подається. 

9. Принцип педагогічної свободи вчителя: творче використання 

освітніх програм, свобода у виборі навчального матеріалу, що 

відповідає особливостям конкретного класу й тим проблемам, які 

прагне вирішити педагог. 

    Реалії шкільного життя учня Вальдорфської школи: особливий зміст 

навчального матеріалу, своєрідні методи його засвоєння, гуманна 

взаємодія з педагогами та однокласниками посилюють можливості 

позитивного впливу на становлення та розвиток дитини і дозволяють 

сформувати на етапі соціальної зрілості компетентну, адаптовану до 

життя особистість. Адже, наявність високого рівня життєвої 

компетентності забезпечує не лише продуктивність діяльності людини, а й 

її здатність до позитивної, гуманної соціальної взаємодії з довкіллям, а 

саме таке завдання ставить перед собою вальдорфська школа. 

     Особливого значення в умовах модернізації української освіти набуває 

дослідження проблем формування життєвих компетентностей учнів, що 

навчаються у Вальдорфських школах України, з метою визначення 



основних чинників, що позитивно впливають на цей складний і 

багатогранний процес, аналіз накопиченого досвіду та перенесення його 

елементів у масову педагогічну практику. Тому педагогічний колектив в 

2018/2019 році буде працювати над ІІ (концептуально-діагностичним) 

етапом Всеукраїнського науково-методичного експерименту 

«Формування життєвої компетентності учнів вальдорфської школи у 

контексті концепції нової освіти в Україні» (наказ МОН України від 

09.06.2017р. № 836 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

на базі комунальних закладів освіти «Навчально-виховний комплекс 

«Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» Дніпровської міської ради та Криворізький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» Криворізької міської ради Дніпропетровської області») 

У 2018/2019 навчальному році у КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

функціонуватиме 11 класів, у яких навчатимуться 270учнів, та 2 

різнорівневі групи дитячого садка, у яких виховуються 50 вихованців. 

Мова навчання – російська: 3-9, 11 класи; 

                              українська: 1-2, 10 класи. 

Освітній процес закладу ґрунтується на основних засадах вальдорфської 

педагогіки; має деякі принципові особливості, які відображають 

концепцію Всеукраїнського науково-методичного експерименту 

«Формування життєвої компетентності учнів Вальдорфської школи у 

контексті концепції нової освіти в Україні» . 

Режим роботи на 2018/2019 навчальний рік 

1. Структура навчального року: 

1.1. Третього вересня 2018 року відзначається свято - День знань. 

 1.2.   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

           Перший семестр – з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року 

            (16 навчальних тижнів) 

           Другий семестр – з 14 січня 2019 року по 14 червня 2019 року 

            (19 навчальних тижнів, 2 тижні – навчальні екскурсії та практики) 

 1.3.    Протягом навчального року проводяться канікули: 

 осінні  з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року; 



 зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року; 

 весняні канікули з 25 березня по 31 березня 2019 року. 

  1.4. Навчальні екскурсії та навчальна практика: 

 1 – 4  класи -  03 червня – 05 червня 2019 року; 

 5 - 8,  10 класи  - 03 червня – 14 червня 2019 року. 

1.6. Державна  підсумкова  атестація  учнів: 

 4-х класів  - 13 - 25 травня 2019 року; 

 9-х класів  -  03 - 15 червня 2019 року; 

 11-х класів  -  20 травня - 21 червня 2019 року. 

1.7.  Завершення навчальних  занять: 

 1- 8, 10 класи   – 14 червня 2019 року; 

 9-ті класи – 31 травня 2019 року; 

 11-х класи – 31травня 2019 року. 

1.8.  Вручення  документів  про загальну середню освіту випускникам:  

 11-х класів –  до 1 липня 2019 року; 

 9-х класів –  до 14 червня 2019 року. 

2.Тривалість учбового тижня: п’ятиденний робочий тиждень, заняття 

проводяться в одну зміну. 

3. Тривалість уроків: 

 1 класи – 35 хвилин; 

 2 - 4 класи – 40 хвилин;  

 5 – 11 класи – 45 хвилин; 

 Тривалість головного уроку – 105 хвилин. Ритм роботи на 

цьому уроці будується таким чином, що час концентрації 

саме на навчальному матеріалі не суперечить п.5 статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту» та листу 

МОН України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість 

уроків у початковій школі» 

4. Початок занять о 8 годині 30 хвилин. 

5. Розклад дзвінків 



№ 

уроку 

Перші класи перерва 2 – 4 класи перерва 5 - 11 класи перерва 

початок закінчення початок початок  початок закінчення  

1 8:30 10:15 20 8:30 10:15 20 8:30 10:15 20 

2 10:35 11:10 25 10:35 11:15 20 10:35 11:20 15 

3 11:35 12:10 25 11:35 12:15 15 11:35 12:20 10 

4 12:30 13:05  12:30 13:10 20 12:30 13:15 15 

5    13:30 14:10  13:30 14:15 15 

6       14:30 15:15 10 

7       15:25 16:10  

 

Встановлено такий режим роботи:  

- Групи дитячого садка: 

o 1 група – 6:30 – 18:30 

o 2-3 група – 7:00 – 17:30 

- Початкова школа – 8:30-14:10 

- 5-12 класи – 8:30-16:10 

- ГПД – 12:15-18:15 

6. Тижневе навантаження учнів становить: 

 

ШКАЛА ГОДИН 
на  2018/2019 навчальний рік  

 
 

Контингент Інваріантна 

складова 
навчального 

плану 

Варіативна 

складова 
навчального плану 

Додаткові 

години 
(поділ 

класів на 

групи) 

Індивідуальне 

навчання 

Всього 

План 
(год.)  

Фактично 
(год.)  

1-4 класи 96 4 4 10 20 130 

5-9 класи 164,5 6,5 6,5 10 24 205 

10-11 класи 70 6 6 2  78 

Всього  330,5 16,5 16,5 27 44 413 

 

 



к
л

ас
и

 

Тижневе 

навантаження 

інваріантної та 

варіативної складової 

(без уроків фізичної 

культури) 

Варіативна 

складова 

навчального 

плану 

Допустима 

сумарна 

кількість 

годин 

1 20 1 23 

2 22 1 25 

3 23 1 26 

4 23 1 26 

5 28 1 31 

6 31 1,5 33 

7 32 1,5 35 

8 33 1,5 36 

9 33 1 36 

10 33 3 38 

11 33 3 38 

 

Варіативна складова використовується на збільшення кількості годин на 
вивчення предметів інваріантної складової в 2-11 класах, та на 

запровадження д»одаткового уроку» в 1 класі та курсів за вибором в 2 
класі (російська мова) та в 10-11 класах (Захист Вітчизни, згідно з наказом 

МОН України  від 29.05.2014р. № 657),  
у 1класі за рахунок варіативної складової введено  1 годину «Додаткового 

уроку»;  
у 2 класі за рахунок варіативної складової введено  1 годину російської 

мови;  
у 3 класі за рахунок варіативної складової введено  1 годину українського 

читання;  
у 4 класі за рахунок варіативної складової введено  1 годину музики;  
     у 5 класі  введено  1  годину з  української мови  за рахунок варіативної 

частини навчального  плану; 
     у 6 класі введено  по 0,5 години з  алгебри, біології та географії за 

рахунок варіативної частини навчального  плану; 
      у 7 класі введено по 0,5 години з алгебри, української мови та 

географії за рахунок варіативної частини навчального  плану;      



      у 8 класі введено по 0,5 години з алгебри, географії та хімії за рахунок 
варіативної частини навчального  плану;  

     у 9 класі введено 1 годину з  української мови  за рахунок варіативної 
частини навчального  плану; 
     у 10 класі  введено по 0,5  години з  біології, хімії, пластики та 1,5 

години з Захисту Вітчизни за рахунок варіативної частини навчального 
плану; 

    у 11 класі  введено 1годину з  української мови,  0,5 годин з математики 
та 1,5 години з Захисту Вітчизни за рахунок варіативної частини 

навчального плану. 
 

   7. Наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих 

предметів: 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту». Відповідно до чинних 

нормативів (наказ МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-

садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах»)   

Мережа класів та контингент учнів на 2018/2019 навчальний рік 

 Кількість 
класів 

Кількість учнів Середня 
наповн

ю- 
ваність 

Класів 
ІПК 

Кількість 
учнів 

ГПД Кількість 
учнів 

укр. рос. укр. рос. 

1 1 - 25       

2 1 - 30       

3  1  24      

4  1  34      

1-4 2 2 56 58 28   2 60 

1-4 4 113      

5 - 1  21      

6 - 1  28      

7 - 1  26      

8 - 1  24      

9 - 1  14      

5-9 5 113 23     

10 1 - 23 -      

11  1  21      

10-

11 

1 1 23 21      

10- 2 44 22     



11 

1-11 3 8 78 192    2 60 

1-11 11 270 25     

 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів 

 
№ з/п кла

с 
Кіль
кість 

учнів 
М

о
в
а 

н
ав

ч
ан

н
я 

Додаткові години на поділ за предметами Всьог
о на 

поділ Українс
ька мова 

Англійсь
ка мова 

Німець
ка мова 

інформати
ка 

Трудов
е 

навчанн

я 

1 2 30 укр  2 2   4 

2 4 34 рос 2 2 2   6 

3 6 28 рос 2 2 2  4 10 

4 10 23 укр    1  1 

5 11 21 рос    1  1 

Всьог

о 

 115  8 6 6 2 4 22 

 

8. Для учнів перших класів обладнана ігрова ділянка в класній кімнаті . В 

школі функціонує дві групи продовженого дня:  для учнів 2 – 4 класів. 

Режим роботи групи продовженого дня 

2 клас 

13.15 – 13.30 – прийом дітей 

13.30 – 14.00 – підготовка до обіду, обід 

14.00 – 15.00 – прогулянка на свіжому повітрі 

15.00 – 15.30 – спортивна година 

15.30 – 16.00 – полуденок 

16.00 – 16.45 – самопідготовка 

16.45 – 17.15 –  виховна година 

17.15 – 18.15 – заняття за інтересами 

3-4 класи 

13.15 – 13.30 – прийом дітей 

13.30 – 14.00 – підготовка до обіду, обід 

14.00 – 15.00 – прогулянка на свіжому повітрі  

15.00 – 15.30 – спортивна година 



15.30 – 16.00 – полуденок 

16.00 – 17.10 – самопідготовка  учнів 3-го класу з перервою 

16.00 – 17.30 – самопідготовка  учнів 4-го класу з перервою 

17.10 – 18.15 – заняття за інтересами учнів 3-го класу 

17.30 – 18.15 – заняття за інтересами учнів 4-го класу. 

9. Режим роботи шкільної   їдальні  

Отримання гарячого харчування учнями 

1- 4-х класів:  сніданок 10:15;  обід 13:30 

5 – 11 класи:  сніданок 11:20;  обід 14:15      ГПД : полуденок  15:30 

 

 
 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

на 2018/2019навчальний рік 

КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах Всього 

1 у 2 у 3 р 4 р 

Інваріантний складник 

Мовно- літературна 

Українська мова, 

література 
5 6 3+1 3 12 

Російська мова, 

література 

- - 3 3 12 

Перша іноземна мова 2 2 2 2 8 

Друга іноземна мова 1 2 2 2 6 

Мистецька Музичне мистецтво 2 2 2 2+1 8 

Образотворче 

мистецтво 

2 2 2 2 8 

Малювання форм 2 1 1 1 4 

Математична Математика 3 3 3 3 12 

Природнича Я у світі/Навколишній 

світ 

- 1 2 2 6 

Технологічна Рукоділля 2 2 2 2 8 

Фізкультурна  Фізична культура 

(рухливі ігри) 

2 2 2 2 12 



Евритмія  1 1 1 1  

РАЗОМ ( +додатковий час на поглиблене 

вивчення предметів) 

22 24 25+

1 

25+

1 

96+3 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, курси за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

    2 

Додатковий урок 
1 - - - 1 

Російське читання 
 1   1 

Гранично допустиме навантаження на учня (без 

урахування часу на заняття з фізкультури, 

евритмії та групові заняття) 

20 22 23 23 88 

Всього фінансується без урахування поділу класів 

на групи 

23 25 26 26 100 

  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

першого циклу початкової освітина 2018/2019навчальний рік 
КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

Навчальні курси   1 клас 

Інваріантний складник 

Головний урок , в тому числі: 350 

- Наскрізна частина 120 

- Математика (епоха) 80 

- Письмо та читання (епоха) 105 

- Малювання форм (епоха) 45 

Іноземна мова 105 

Живопис і ліплення 70 

Рукоділля  70  

Музика  70 

Евритмія  70 

Рухливі ігри 70 

Варіативний складник 

Додатковий урок 1 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

805 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 20/700 



навантаження учня 

ОСНОВНА ШКОЛА 

на 2018/2019навчальний рік 
КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 
Всього 

5р 6р 7р 8р 9р 

х/е  х/е 

Мова і література 

Українська мова 2 2 2 2 2 10 

Українська література 
1+1 1 

1+ 

0,5 
1 

1+1 
5+2,5 

Російська мова 2 2 2 2 2 10 

Література (національної 

меншини та світова) 

2 2 2 2 2 10 

Перша іноземна мова 2 2 2 2 2 10 

Друга іноземна мова 2 2 2 2 2 10 

Мистецтво мовлення 1 1 1 2 - 5 

Суспільствознавст

во 

Історія України, 

Всесвітня історія 

(інтегрований курс) 

2 2 2 2 2 10 

Правознавство 

(практичний курс) 

    0,5 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 2 2 2 2 2 10 

Образотворче мистецтво 2 2 2 2 2 10 

Історія мистецтв     0,5 0,5 

Математика Алгебра ( Математика) 2 2+ 

0,5 

2+ 

0,5 

2+ 

0,5 

2 10+ 1,5 

Геометрія 1 1 2 2 2 8 

Природознавство Біологія 1 1+ 

0,5 

1 1 1,5 5,5+0,5 

Географія, мінералогія 1 1,5

+ 

0,5 

1,5

+ 

0,5 

1+ 

0,5 

1,5 6,+1,5 

Фізика  1 1 1,5 2 5,5 

Хімія   1 1+ 

0,5 

1 3+0,5 

Технології Рукоділля 2 2 2 2 1 9 

Ремесло 2 2 2 2 2 10 

Інформатика     1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 
Фізична культура 2 2 2 2 2 10 

Евритмія  1 1 1 1 1 5 



 
  

СТАРША ШКОЛА 
на 2018/2019навчальний рік 

КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

РАЗОМ ( + додатковий час на поглиблене 

вивчення предметів) 

30+

1 

31,

5+1

,5 

33,

5+1

,5 

34,

5+1

,5 

35+

1 

164,5+6,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 

(без урахування часу на заняття з 

фізкультури, евритмії та групові заняття) 

28 31 32 33 33 157 

Всього фінансується без урахування поділу 

класів на групи 

31 33 35 36 36 171 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах Всього 

10у 11р 

Мова і література Українська мова, література 2 1+1 3+1 

Українська література 2 2 4 

Російська мова, література - 1 1 

Світова література 2 2 4 

Перша іноземна мова (англ) 2 2 4 

Друга іноземна мова (нім.) 2 2 4 

Суспільствознавство Історія України, Всесвітня 

історія (інтегрований курс) 

3 3 6 

Правознавство (практичний 

курс) 

0,5 - 0,5 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 2 

Образотворче мистецтво 1 1 2 

Історія мистецтв 1 1 2 

Математика Математика 4 4+0,5 8 

Природознавство Біологія 1+0,5 1,5 2,5+1 

Географія, мінералогія 1 1 2 

Фізика (астрономія) 2,5 2,5 5 

Хімія 1+0,5 2 3+0,5 

Технології Ремесла та технології 3 3 6 

Креслення 1 - 1 

Ліплення, пластика 1+0,5 1 2+0,5 

Інформатика 1 1 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура 2 2 4 

Хореографія (евритмія) 1 1 2 



 

  

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Зміст початкової, базової та повної освіти за вальдорфською педагогікою 

розроблено на основі концептуальних засад педагогічної системи 

«Вальдорфська школа» Рудольфа Штайнера, корелюється з «Основними 

характеристиками (критеріями) вальдорфської освіти», визначеними 

Iternationale Konferenzder Waldorfpädagogischen Bewegung 

(HaagerRreis)(Міжнародний форум Штайнер/Вальдорфської освіти (Гаазьке 

Коло)),базується на компетентнісному підході (згідно з «Рекомендаціями 

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя»), визначеному Державним 

стандартом початкової, базової і повної освіти України. 

Згідно Державного стандарту початкової освіти України, метою 

початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.  

Вальдорфську освітню програму спрямовано на реалізацію 

компетентнісного підходу до освіти, зокрема на досягнення на 

відповідному рівні результатів у розвитку таких ключових 

компетентностей: 

1)вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно 

і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 

життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

РАЗОМ 35+1,5 35+1,5 70+3 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, 

введення спецкурсів 

3 3 6 

- «Захист Вітчизни» 1,5 1,5 3 

Гранично допустиме навантаження на учня (без 

урахування часу на заняття з фізкультури, евритмії 

та групові заняття) 

33 33 66 

Всього фінансується без урахування поділу класів на 

групи 

38 38 76 



державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання 

рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, 

освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти 

прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у 

відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного 

спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання 

процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та 

вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в 

особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і 

пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та до  

сліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі 

проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, 

ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), 

формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного 

підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, 

провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і 

брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення 

основи екологічного природокористування, дотримання правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних 

ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого 

розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно -

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих 

ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями 

і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію 

власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою 

застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних 



навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати 

самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 

здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, 

що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної 

мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, 

уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами 

дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та 

ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до 

власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання 

здорового способу життя; 

10)  культурна компетентність, що передбачає залучення до 

різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види 

мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого 

вираження особистості; 

11)  підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, 

вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, 

усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до 

втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

       Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і 

письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Вальдорфська освітня програма побудована із застосуванням 

діяльнісного підходу на інтегровано-предметній основі. Сукупність 

навчальних предметів, їх дидактична узгодженість для певних періодів 

розвитку дитини лежать в основі 

«горизонтальної освітньої програми», яка за своїм задумом спрямована 

на визначення взаємозв’язків між предметами. Зміст такої «горизонталі» 

та дидактичні особливості навчання визначаються віковими 

особливостями здобувачів освіти. Проте головним орієнтиром для 

вчителя / вчительки є особистість конкретного учня / учениці, відповідно 

до рівня розвитку його / її інтелекту, емоційно-вольової сфери, 



темпераменту тощо. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і 

методів навчання вчитель / вчителька визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у програмі. 

 

           Очікувані результати навчання здобувачів базової освіти. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної 

освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 

ключових компетентностей учнів. 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і 

рідною — у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, 

діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 

предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникнення невнормованих іншомовних 

запозичень у спілкуванні на тематику окремого 

предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; використовувати у разі потреби 



невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 

його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 

мовою; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси :підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані 

іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати 

в контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 



4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 

процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів 

впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові 

системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; моделювати 

власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 



траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 

це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 



сфері культури національні та культурні особливості співрозмовників 

та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 

враховувати художньо-естетичну складову при 

створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 

текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути 

використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх 

ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка 

та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя 

 

Очікувані результати навчання здобувачів  повної освіти. Відповідно 

до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

№ Ключові Компоненти 



з/п компетентності 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

— у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у текстовій формі, 

таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно 

та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 

доводити правильність тверджень; уникнення 

невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, 

формулювання властивостей, доведення правил, 

теорем 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем 

і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; розуміти на слух зміст автентичних 

текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 

здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних 

засобів; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати 

свої думки, почуття та ставлення; ефективно 

взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування; 

ефективно користуватися навчальними стратегіями 

для самостійного вивчення іноземних мов; 



адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси :підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 

інформацією; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у 

життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного й 

оборонного потенціалу держави, успішного 

вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 

життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі; будувати та досліджувати природні явища 

і процеси; послуговуватися технологічними 

пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих 

наук як універсальної мови науки, техніки та 

технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 

сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності 



результатів впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 

тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості 

інформаційних технологій для ефективного 

розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 

графіків та діаграм за допомогою програмних 

засобів 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб 

та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 

пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 



дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького 

змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 

послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за 

спільну справу; налаштованість на логічне 

обґрунтування позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна позиція 

щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 

думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 

національні та культурні особливості 

співрозмовників та дотримуючись етики 

спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 



усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 

видах мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

різних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, 

як інтерпретації результатів вирішення проблем 

можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне 

та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо 

вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; 

задачі, які сприяють усвідомленню цінності 

здорового способу життя 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. 

 

НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ 

 Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні 

лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, 

окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при 



формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про 

суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у 

різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 

предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 

змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 

предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Назва наскрізної лінії Як реалізується певна наскрізна лінія в закладі 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток 

Формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності та екологічної свідомості, 
готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, 
усвідомлення важливості сталого розвитку для 
майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через 

завдання з реальними даними про використання 

природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 

бережливого ставлення до навколишнього 

середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично 

оцінювати перспективи розвитку навколишнього 

середовища і людини. Можливі уроки на 

відкритому повітрі. 

Реалізується через головний урок (ритмічна 

частина, розповідь вчителя), уроки природничої 

галузі, роботу в проектах, навчальні практики, 



екскурсії, екологічні акції. 

Громадянська 
відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального 
члена громади і суспільства, що розуміє принципи і 

механізми функціонування суспільства. Ця 
наскрізна лінія освоюється в основному через 

колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи 
в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі 
предмети між собою і розвиває в учнів готовність 

до співпраці, толерантність щодо різноманітних 
способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в 
учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст 

— бути націленим на виховання порядності, 
старанності, систематичності, послідовності, 

посидючості і чесності. Приклад вчителя 
покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно 
від рівня навчальних досягнень. 

Реалізується через головний урок (ритмічна 
частина, розповідь вчителя), роботу в проектах, 

навчальні практики, екскурсії, походи, виховні 
заходи. 

Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня 

як емоційно стійкого члена суспільства, здатного 
вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 

себе безпечне життєве середовище.  
Реалізується через завдання з реальними 

даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові 

завдання, пов’язані з середовищем дорожнього 
руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). 

Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із 
ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, 

знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних 
методів вирішення і розв’язування задач тощо, 

здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
Реалізується через головний урок (ритмічна 

частина), уроки фізичної культури, евритмії, 
хореографії, роботу в проектах, навчальні практики, 

походи, позакласні та виховні заходи. 

Підприємливість і 
фінансова грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток 
лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі, 
забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення 



заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням 

практичних завдань щодо планування 
господарської діяльності та реальної оцінки 

власних можливостей, складання сімейного 
бюджету, формування економного ставлення до 

природних ресурсів. 
Реалізується через головний урок (ритмічна 

частина, розповідь вчителя), епоха економіки (6 

клас), роботу в проектах, навчальні практики, 
екскурсії, походи, виховні заходи. 

 

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його 

на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 

проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 

діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес 

учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та 

перенесення їх в нові ситуації.  

  

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

Освітня галузь Предмети через які реалізується 

«Мовно-літературна» Реалізується через інтегрований курс 

«Головний урок» (наскрізна складова та епохи 

«Письмо та читання» (1клас), «українська 

мова» (2-9 класи), «російська мова» (3-8 

класи)) та навчальні курси: «українська мова» 

(6-11 класи), «українська література» (2-11 

класи), «російська мова» (9,11 класи), «світова 



література» (3-11 класи),  «Іноземні мови» 

(англійська та німецька), «мистецтво 

мовлення» (5-8 класи). Мета та загальні цілі 

Мовно-літературної освітньої галузі 

реалізуються також шляхом інтеграції мовно-

рецитативних вправ, слухання історій та 

усного переказування, комунікативних вправ 

та інтерактивної взаємодії, мовної творчості (з 

дотримання норм української мови), 

ознайомлення з літературними творами тощо в 

інші інтегровані навчальні курси. 

 

«Математична» 
Реалізується через інтегровані курси  «Головний 

урок»: епохи «Математика» та «Малювання 

форм» (1-4 класи), «математика» та «геометрія  

від руки» (5 клас), «математика», « економіка» 

та «геометрія» (6 клас), «геометрія» (7-11 клас)) 

та навчальні курси: «алгебра» (7-11 клас) ,  а 

також частково інтегрується в інші навчальні 

курси. 

 
«Природнича» Реалізується наскрізно в усіх навчальних 

курсах: як в інтегрованому курсі «Головний 

урок»: епохи «Я у світі» (3-4 клас), «біологія» 

(5-11 класи), географія (5-11 класи), «фізика» 

(6-11 класи), «хімія» (7-11 класи) так і в 

ритмічно повторювальних заняттях через 

спостереження за природою, проекти, 

практичні заняття, екологічні акції, вивчення 

поетичних та прозових творів художньої 

літератури тощо шляхом інтеграції. 

 

«Громадянська та 

історична» 
Реалізується наскрізно в усіх навчальних 

курсах: як в інтегрованому курсі «Головний 

урок»: епохи «історія України» (5-11класи), 

«всесвітня історія» (5-11 класи), 

«правознавство» (9-10класи) так і в ритмічно 



повторювальних заняттях, через вивчення 

історії родини, міста, країни, долучення до 

родинних і шкільних традицій, підготовки до 

свят року, участь у громадських, шкільних, 

міжшкільних проектах, позакласних та 

виховних заходах тощо. 

 

«Мистецька» Реалізується навчальними курсами 

«Живопис та ліплення» (1-11 класи), «Музика» 

(1-11 класи), «Евритмія» (4,5,6), хореографія 

(1-3 та 9-11 класи), «історія мистецтв» (9-11 

класи) та пронизує наскрізно усі навчальні 

курси: як інтегрований курс «Головний урок», 

так і ритмічні заняття. 

 

«Інформатична» Реалізується наскрізно в усіх навчальних 

курсах: як в інтегрованому курсі «Головний 

урок», в навчальному курсі «інформатика» (9-

11 клас) так і в ритмічно повторювальних 

заняттях шляхом формування навичок роботи з 

інформацією, опису логічних, послідовних дій, 

презентації власних ідей та/або результатів 

своєї діяльності за допомогою малюнків, 

текстів, музики тощо. Формування навичок 

роботи з цифровими пристроями та 

викладання інформатики як навчального 

предмету у Вальдорфських школах світу на 

рівні початкової освіти не здійснюється, що 

пов’язано з концептуальними засадами 

вальдорфської педагогіки щодо особливостей 

розвитку дитини, її потреб у тому чи іншому 

віці, які викладені у Листі-зверненні від ІАО 

(Міжнародної Асоціації Вальдорфської 

педагогіки в Центральній та Східній Європі) 

«Соціальна і 

здоров’язбережна» 
Реалізується наскрізно в усіх навчальних 

курсах: як в інтегрованому курсі «Головний 

урок», так і в ритмічно повторювальних 



заняттях шляхом формування навичок 

здорового способу життя та безпечної 

поведінки, культури спілкування, морально-

етичного виховання та духовного розвитку 

особистості, втілюються в проектній та 

позакласній діяльності. 

 

«Технологічна»         Реалізується через епохи та навчальні  

курси «Рукоділля» (1-9 класи), «Живопис та  

ліплення»  (1-11 класи), «ремесло» (5-11 класи), 

«технології» (10-11 класи) наскрізно в  
інтегрованому курсі  «Головний урок». 

 

«Фізкультурна» Реалізується навчальними курсами 

«Рухливі ігри»(1-2 класи), «фізична культура» 

(3-11 класи), специфічним для Вальдорфських 

шкіл світу предметом «Евритмія» (Мистецтво 

руху) (4,5,6), ботмеровська гімнастика (7-8 

класи) «хореографія» (9 -11 класи). Окрім 

цього, рухово-ритмічні вправи є складовою 

ритмічної частини «Головних уроків» та 

ритмічно повторювальних занять. 

 

 

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вальдорфська педагогіка розглядає 1–11 класи як єдиний великий 

період, який, у свою чергу, розподіляється на чотири якісно різні етапи: 

1–3, 4–6, 7–9, 10–11  класи. Ця єдність і водночас диференціація істотно 

позначаються як на змісті, так і на методах, прийомах навчання і формах 

організації освітнього процесу. Таким чином, важлива особливість 

Вальдорфської школи полягає у відсутності різких переходів між різними 

ступенями навчання. Вони відбуваються плавно, без швидких змін у 

характері та організації навчання. Кожний наступний ступінь 

пов’язується з попереднім, що створює комфортні умови для учнів. Така 

плавність відповідає сучасним тенденціям розвитку системи освіти щодо 



навчання у школі.  

У Вальдорфській школі основний учитель супроводжує дітей 

протягом 8 років їхнього навчання, до періоду статевої зрілості, що дає 

змогу учням пройти вікові кризи більш гармонійно, адже особистісний 

емоційний зв’язок з учителем має істотне значення. Досвід роботи 

підтверджує, що викладання загальноосвітніх предметів одним учителем 

можливе за умови достатньо високого рівня професійної фахової 

підготовки. Цьому сприяє і співробітництво з колегами: вчителями 

іноземних мов, технологій, фізичної культури, евритмії. Усі вчителі, що 

працюють з класом, створюють групу — «колегію класу», яка на своїх 

радах обговорює важливі питання освітнього процесу та координує 

спільні проекти. 

Характерною ознакою вальдорфської педагогіки є те, що побудова 

освітніх програм здійснюється відповідно до ритму навчального року, 

тижня і навіть дня, що сприяє раціональному використанню періодів 

готовності до сприймання, руху і спокою. Це дає змогу істотно знизити 

рівень напруги і зберегти здоров’я дітей. Теоретичні, практичні й художні 

можливості навчального матеріалу 

використовуються у такий спосіб, щоб забезпечити заплановану зміну 

етапів уроку. 

Методика навчання побудована на ритмічній зміні трьох фаз: 

Фаза пізнання — переживання, спостереження, експериментування. 

Фаза розуміння — спогади, описи, характеристики, замальовки. 

Фаза оволодіння матеріалом — переробка, аналіз, узагальнення. 

При цьому слід зазначити, що досягнення третьої фази здебільшого 

не відбувається в межах одного уроку. Після переживання та опису 

зазвичай наступає пауза, коли учень / учениця активно опрацьовує і 

засвоює матеріал, а узагальнення матеріалу та якісний крок у вивченні 

теми відбувається наступного дня. 

Особливістю організації освітнього процесу Вальдорфської школи 

є врахування кількості «епохальних» і щотижневих уроків при 

розрахунках щотижневого та річного розподілу годин певних предметів. 

Метод епохально- інтегрованого викладання передбачає протягом 2–4 

тижнів розпочинати навчальний день учнів з вивчення певного 

навчального предмету на «Головному уроці». 

«Головний урок» у Вальдорфській школі включає такі структурні 



компоненти: узагальнення матеріалу попереднього дня, обговорення 

експериментів, пошук пояснень або законів, введення нового матеріалу 

через активну діяльність учнів, самостійна робота з метою перевірки, 

групова робота тощо. При цьому важливим є оптимальний відбір 

комплексу методів, що забезпечують розвиток мислення, почуттів, волі 

як протягом навчального дня, так і впродовж «епохи» в цілому. 

«Головний урок» умовно ділиться на 3 етапи: 

- ритмічна частина тривалістю: в 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах – 25 

хвилин, 5-11 класах – 15-20 хвилин. Учні, в залежності від віку та 

педагогічних задач, виконують рухово-ритмічні, мовно-рецитативні, 

сенсорно-регулятивні, музичні, художні, математичні вправи, 

дидактичні ігри, соціальні вправи, у старших класах проводять 

диспути, дискусії тощо. Ця частина уроку має велике значення для 

розвитку емоційно-вольової сфери, соціальних навичок учнів і, разом 

з тим, зміст ритмічної частини, як правило, пов'язаний зі змістом 

епохи, що дає можливість систематично, протягом року повторювати і 

закріплювати навчальний матеріал; 

- основна частина – це концентрація на навчальному матеріалі 

тривалістю близько 40–50 хвилин у 1–4 класах, до 65 хвилин у 5–9 

класах, до 65–75 хвилин у 10–11 класах. Друга частина уроку власне і 

є предметом епохи, в ході якої також має місце ритмічна зміна видів 

діяльності, спрямованих на сприймання та засвоєння учнями 

навчального матеріалу, виконання самостійних вправ, в ході яких учні 

мають можливість формувати практичні навички та уміння; 

- розповідь (близько 15–30 хвилин) вчителем різноманітних за жанром 

історій, з урахуванням психолого-вікових особливостей учнів, що 

передбачені змістом програми або історії морального спрямування, чи 

у середніх та старших класах доповіді учнів, презентації рефератів, 

індивідуальних проектів тощо (до 30 хвилин). Матеріалом для цих 

розповідей є оповідання, казки та легенди в молодших класах; історії , 

що пов’язані з відкриттями, винаходами, біографіями видатних 

особистостей у середніх класах або матеріал, що самостійно готують 

учні безпосередньо до теми уроку в старших класах. 

Таким чином, метод епохально-інтегрованого викладання 

передбачає наявність наскрізної складової усіх «епох» (ритмічної 

частини уроку та розповіді учителя), де у гармонійній взаємодії 



об’єднуються усі освітні галузі, та основної частини, що присвячується 

концентрації на вивченні навчального матеріалу даної  

«епохи» (математики, мови, краєзнавства тощо). 

Метод епохально-інтегрованого викладання, наявність «Головного 

уроку» та наявність у Вальдорфській освітній програмі художньо-

ремісничого циклу предметів дає можливість уникнути перевтомлення 

учнів: розумове навантаження ритмічно змінюється художньо-

ремісничою діяльністю, що поповнює фізичні й творчі сили дитини. 

Починаючи з третього класу, учні залучаються до навчальної практики, 

яка проходить у вигляді, так званих, «виїзних епох», коли всі класи, 

згідно з навчальною програмою, займаються практичною роботою 

відповідно віку. 

Епохально-інтегрований метод містить у собі багато можливостей 

для здійснення міжпредметних зв’язків та розвитку усного мовлення, 

підвищує ефективність уроку, значно скорочує години при викладанні 

деяких тем, дозволяє продуктивніше вибудовувати систему домашніх 

завдань. Освітній процес за вальдорфською методикою викладання 

забезпечує в рівній мірі реалізацію усіх освітніх галузей. 

Відповідно до особливостей методики, освітній процес за 

вальдорфською педагогікою протягом року супроводжується 

проведенням навчальних виїзних екскурсій, мистецьких проектів, 

щорічних вистав, шкільних та міжшкільних проектів, походів, практик 

тощо. У цій роботі педагоги керуються зміною пір року, сезонними 

святами, враховується також й те, що внутрішня активність дітей 

підвищується восени, поглиблюється з наближенням зими і знижується  

навесні, 

коли діяльність спрямовується назовні. Сезонний ритм береться до уваги 

як у процесі вивчення навчальних предметів, так і під час підготовки 

традиційних шкільних свят. 

Після «Головного уроку» проводяться уроки тижневого циклу, що 

вимагають ритмічного повторення та систематичних вправ: іноземні 

мови, математика, хімія, українська, російська мови в 5-11 класах, 

евритмія, фізична культура, музика, художньо-практична діяльність: 

рукоділля, живопис та ліплення, які організовуються в традиційному 

хронометражі: для 1 кл – 35 хв., 2 кл.– 40 хв., 3-11 кл – 45 хвилин, В 7-11 

класах  предмети мистецької та технологічної галузі  можуть проводитись 

епохально в другій половині учбового дня. В усіх навчальних предметах 



використовується інтегративний підхід, тобто уроки ритмічного 

повторення, відповідно до специфіки навчального предмету, 

використовують за основу структуру «Головного уроку», поєднуючи 

художні елементи, соціальні вправи, мовно-рецитативні, ритмічні та 

дидактичні ігри, музичні елементи тощо. 

Слід також зазначити, що в освітньому процесі за вальдорфською 

педагогікою обмежено використовуються підручники й аудіовізуальні 

засоби у 1-8 класах у зв’язку з тим, що вони можуть послабити контакт 

між учителем та учнями, знизити власну творчу активність дітей. Частіше 

використовуються книги для читання, першоджерела, збірки текстів, 

власні записи. У зошитах «епох» учні самі структурують інформацію, 

роблять замальовки, виконують творчі завдання, створюючи у такий 

спосіб власні підручники. 

          Для уроків тижневого циклу в 5-11 класах основними формами 

організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний 

урок, відео-уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 

виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 

змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням 

надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній 

діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 

предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 

класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого 



матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 

виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 

практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних 

функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють 

вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі 

робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують 

роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо  

поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання 

визначених завдань). Перелік екскурсій та практикумів, обов’язкових для 

виконання подано в Додатку 1 

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 

матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 

роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів. 

 

 

 

 



ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

 Кадрове забезпечення освітньої діяльності 

Відомості 
 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у 
сфері загальної середньої освіти 

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 28 28 - 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 28 28 - 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

3 3 - 

 

Примітка. Із них 2 у відпустці по догляду за дитиною.  

Інформація про якісний склад педагогічних працівників подана у Додатку 2. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти   
(Додаток 3) 

 

Відомості 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері загальної середньої освіти 

 

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 

 

Найменування навчальних 

програм навчальних 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверджено Рік 

затвердження 



дисциплін 

Початкова школа 

Програми для 

вальдорфських шкіл 

України для1-4 класів: 

«Українська мова», 

«Російська мова», « 

Іноземні мови», 

«Математика», 

«Навколишній світ. 

Природознавство», 

Музика», « Образотворче 

мистецтво», «Рукоділля», 

«Фізична культура», 

«Евритмія» 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№14.1/12-Г-259 

від 02.07.2013) 

2013 

«Малювання форм» для  

1-4 класів Вальдорфських 

шкіл України 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№14.1/12-Г-969  

від 24.06.2014) 

2014 

5-9 класи 

«Українська мова та 

література. 5-9 класи. 

Інтегрований курс» для 

Вальдорфських шкіл 

України  

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО  

№1/11-15298  

від 21.10.2015) 

2015 

«Русский язык и 

литература» 

    Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-15299 

від 21.10.2015) 

2015 

«Іноземні мови (Англійська. 

Німецька)»  5-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-15185 

від 20.10.2015) 

2015 

«Історія (Всесвітня історія 

та історія України 

(інтегрований курс )»   

5-9 класи Вальдорфських 

загальноосвітніх 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО  

№1/11-16456 

 від 12.11.2015) 

2015 



навчальних закладів  

«Музичне мистецтво»  

 5-9 класи Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14476 

від 02.10.2015) 

 

2015 

« Образотворче мистецтво»  

5-9 класи Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14478 

від 02.10.2015) 

 

2015 

«Евритмія» 5-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так  Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14477 

від 02.10.2015) 

 

2015 

«Математика» 5-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14064 

від 28.09.2015) 

 

2015 

«Біологія» 5-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14998 

від 13.10.2015) 

 

2015 

«Географія» 5-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО №1/11-

4502 від 30.03.2015) 

 

2015 

«Фізика»  6-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-15001 

від 13.10.2015) 

2015 



 

«Хімія» 7-9 класи 

Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО  

№1/11-15000 

від 13.10.2015) 

 

2015 

«Трудове навчання 

(рукоділля, ремесло)»  

5-9 класи  Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-14387 

 від 01.10.2015) 

 

2015 

Фізична культура»  5-9 

класи Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-8382 

від 17.06.2015) 

 

2015 

«Мистецтво мовлення. 5-9 

класи» для Вальдорфських 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№1/11-1029 

від 02.02.2016) 

 

2016 

10-11 класи 

Програми для 

вальдорфських шкіл 

України:10-11 класи: 

«Українська мова і 

література», «Російська 

мова і література», 

«Всесвітня історія. Історія 

України», «Географія», 

«Біологія», «Хімія», 

«Астрономія», «Фізика», 

«Математика», « Музичне 

мистецтво», «Евритмія», 

«Образотворче мистецтво та 

пластика», «Фізична 

культура», «Креслення», 

Так Міністерство освіти 

і науки України 

(лист ІІТЗО 

№ 14.1/12-Г-215 

від 14.08. 2012р.) 

 

2012 



«Ремесла і технології», 

«Інформатика та 

інформаційні технології», 

«Іноземні мови» 

 

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення Додаток 4 
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України Додаток 5. 
Підручники використовуються учнями в освітньому процесі в 9-11 
класах 

 
Якість проведення навчальних занять 

Інноваційна стратегія  закладу визначається запровадженням новітніх 

технологій управлінської діяльності з метою формування високого рівня 

компетентності педагогів і збереження здоров’я учнів. 

Модель  взаємодії учасників освітнього  процесу закладу визначає, що зміст 

навчання формується на основі спрямованості навчального процесу на 

формування в учнів набору компетентностей, необхідних для повноцінного 

життя і діяльності в сучасному суспільстві. 

          

Створення такої моделі дозволило: 

 визначити мету та результати навчально-виховної діяльності 

вчителя; 



 конкретизувати вимоги до особистості вчителя ; 

 активізувати процес самопізнання; 

 визначити ефективні шляхи вдосконалення професійної 

компетентності вчителя та життєвих компетенцій учнів. 

  Педагогічний колектив  в 2018/2019 навчальному році продовжить роботу 

над  запровадженням гнучких моделей організації навчально-виховного 
процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів, з метою реалізації 

основних принципів вальдорфської педагогіки. Сплановано заходи, на яких 
вчителі продемонструють фахову майстерність, обміняються досвідом, 

проведуть відкриті уроки та позакласні заходи, ставлячи за мету розвиток 
інтересу до навчальних предметів, поглиблення знань, розвиток логічного, 

самостійного творчого мислення учнів, їх компетентностей, вміння 
працювати з довідковою літературою, робити висновки. 
Якість проведення навчальних занять залежить від рівня професійної 

компетентності вчителя, тому в закладі проводиться атестація педагогічних 
кадрів, метою   якої  є   стимулювання    цілеспрямованого безперервного    

підвищення   рівня   професійної   компетентності педагогічних працівників,  
росту  їх  професійної   майстерності, розвитку творчої  ініціативи,  

підвищення  престижу  й авторитету, забезпечення ефективності освітнього 
процесу.  Графік проходження атестації та підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками подано в Додатку 6. Найоптимальнішим 
варіантом післядипломної та міжкурсової освіти педагогів є реалізація 

самоосвіти через методичну роботу. Всі педагоги працюють над 
індивідуальними методичними темами, які були обрані залежно від рівня 

їхньої педагогічної майстерності, інтересів. Крім цього підвищення 
кваліфікації вальдорфського вчителя відбувається через навчання на 

Всеукраїнському та міжнародних вальдорфських семінарах. 
      З метою ефективного відслідковування функціонування освітнього 
простору в закладі, виявлення динаміки його змін, розробки прогнозу та 

пропозицій для забезпечення розвитку закладу, накопичення даних, 
необхідних для періодичного самооцінювання якості освітніх  послуг школи 

сплановано внутрішкільний моніторинг на 2018/2019 навчальний рік. 
 

Форми і методи моніторингу досягнення учнями результатів навчання 
 

 

Форми і методи моніторингу 
досягнення учнями результатів 

навчання 

Очікувані результати 

Дослідження вмінь і навичок читання 
та розуміння тексту учнями 3-4 

класів (проведення контрольних 
зрізів) 

Отримання об’єктивної інформації 
про сформованості читацьких 

компетентностей учнів; 
Коригування навчального процесу та 



його навчально-методичного 

забезпечення на основі результатів 
дослідження; 

Упровадження технологій 
проведення підсумкового контролю 

рівня сформованості 
компетентностей, на основі 

використання методів міжнародних 
досліджень PIRLS 

Моніторинг рівня навченості учнів з 

фізики, астрономії, світової 
літератури, біології,  фізичної 

культури, ремесла, рукоділля в 5-11 
класах (відвідування уроків, 
проведення контрольних зрізів, 

перевірка шкільної документації, звіт 
з епох) 

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 

учнів; 
Коригування навчального процесу та 
його навчально-методичного 

забезпечення на основі результатів 
дослідження; 

Упровадження тестових технологій 
проведення підсумкового контролю 

знань та рівня сформованості 
компетентностей, на основі 

використання методів міжнародних 
досліджень TIMSS, PISA  

Моніторинг рівня сформованості 

практичних вмінь та навичок  учнів з  
ремесла, рукоділля в 5-11 класах 

(відвідування уроків, перевірка 
шкільної документації, звіт з епох) 

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 

учнів; 
Коригування навчального процесу та 

його навчально-методичного 
забезпечення на основі результатів 

дослідження; 
 

Моніторинг рівня сформованості 

практичних вмінь та навичок  учнів з  
фізичної культури в 5-11 класах 

(відвідування уроків, перевірка 
шкільної документації, звіт з епох) 

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 

учнів; 
Коригування навчального процесу та 
його навчально-методичного 

забезпечення на основі результатів 
дослідження; 

 

Моніторинг стану здоров’я учнів та 
запровадження здоров’язберігаючих 

технологій вчителями школи (аналіз 
медичної документації, відвідування 

Отримання об’єктивної інформації 
про стан здоров’я учнів; 

Коригування освітнього процесу на 
основі результатів дослідження; 



уроків, співбесіди з вчителями)  

Визначення відповідності рівня 

досягнень учнів 1-4 класів вимогам 
програми з української мови 

(відвідування уроків, проведення 
контрольних зрізів, перевірка 

шкільної документації, звіт з епох)  

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 

учнів; 
Коригування навчального процесу та 

його навчально-методичного 
забезпечення на основі результатів 

дослідження; 
 

Визначення відповідності освітнього 

рівня випускників початкової школи 
вимогам Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти та 
готовність школярів навчатися в 

основній школі (за результатами 
державної підсумкової атестації) 

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 

учнів; 
Коригування навчального процесу та 

його навчально-методичного 
забезпечення на основі результатів 

дослідження; 
 

Визначення відповідності освітнього 

рівня випускників основної  та 
старшої школи вимогам Державного 
стандарту базової загальної середньої 

освіти та готовність школярів 
навчатися в старшій школі (за 

результатами державної підсумкової 
атестації та ЗНО) 

Отримання об’єктивної інформації 

про якість знань та рівень 
сформованості компетентностей 
учнів 9, 11 класів; 

Коригування навчального процесу та 
його навчально-методичного 

забезпечення на основі результатів 
дослідження; 

 

Моніторинг практичного 
застосування знань, отриманих при 

вивченні змісту окремих предметів ( 
звіт про проведені практики та 

екскурсії, ознайомлення із звітною 
документацією учнів) 

Отримання об’єктивної інформації 
про рівень сформованості 

компетентностей учнів; 
Коригування навчального процесу та 

його навчально-методичного 
забезпечення на основі результатів 

дослідження; 
 

 


