
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ВАН ЮЕЧЖИ 

УДК 37.01(036) 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ КНР ТА УКРАЇНИ 

 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) 

 

   Дисертація містить результати власних досліджень. Використання 

ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело   _____________ Ван Юечжи 

 

Науковий керівник: Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор 

 

Харків – 2020 

 



2 
 

 

АНОТАЦІЯ 

Ван Юежчи. Музичне виховання молодших школярів у 

Вальдорфських школах КНР та України. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Харків, 2020.  

У дисертації здійснено порівняльний аналіз теоретичних положень та 

практичного досвіду музичного виховання молодших школярів у 

вальдорфських школах КНР та України для визначення перспективних 

напрямів використання вальдорфського досвіду музичного виховання 

молодших школярів у сучасних умовах розвитку китайської та української 

початкової освіти.   

Актуальність дослідження зумовлена такими основними чинниками, як: 

пріоритет гуманізації освіти та посилення у зв’язку з цим важливості 

музичного виховання підростаючого покоління; значущість для музичного 

виховання особистості саме початкової школи, покликаної закласти 

фундамент для подальшого вмотивованого засвоєння музичної культури; 

безперечні надбання вальдорфської музичної освіти школярів і потреба 

інтеграції в традиційну музично-педагогічну теорію та практику ідей і 

підходів Вальдорфської школи для вдосконалення якості масового музичного 

виховання; педагогічна доцільність порівняльного аналізу музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України, що 

дозволяє взаємно збагатити освітній досвід, подолати або уникнути багатьох 

помилок, віднайти оптимальний шлях упровадження вальдорфських підходів 

в освіту цих країн з урахуванням національної та культурної специфіки. 

На основі аналізу широкого спектру наукових джерел висвітлено 

основні шляхи наукового осмислення порушеної проблеми в китайській та 

українській психолого-педагогічній літературі, проаналізовано й уточнено 
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суть основних понять, що стосуються проблеми дослідження: антропософія 

(учення Р. Штайнера про духовну основу світу та людини як цілісної тілесно-

душевно-духовної істоти), вальдорфська педагогіка, або Штайнер-педагогіка, 

педагогіка Рудольфа Штайнера (особистісно-соціальна система навчання, 

виховання й розвитку людини, що базується на антропософському образі 

людини), Вальдорфська школа (заклад загальної середньої освіти, що працює 

на засадах вальдорфської педагогіки).  

Здійснено порівняльний аналіз тенденцій становлення вальдорфських 

шкіл у КНР та Україні в контексті розвитку світового вальдорфського руху 

впродовж ста років – від заснування першої Вальдорфської школи (1919 р., 

м. Штуттгарт, Німеччина) до 2019 р. 

Розкрито антропософський образ людини як філософсько-психологічне 

підґрунтя музичного виховання школярів Вальдорфської школи. Висвітлено 

основні вальдорфські підходи до музичного виховання особистості: цілісний 

підхід до дитини та всебічне врахування специфіки вікового та 

індивідуального розвитку школярів. 

Досліджено зміст, форми та методи музичного виховання молодших 

школярів у Вальдорфській школі КНР та України, особливості підготовки 

вчителів музики для китайських та українських вальдорфських шкіл. 

Визначено напрями використання узагальненого досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР й України у 

традиційних китайських та українських початкових школах. 

Для вальдорфських шкіл КНР, виходячи з досвіду України, може бути 

рекомендовано: активне залучення музики у процес вивчення інших 

предметів (математика, рідна мова, іноземні мови, природознавство, історія 

тощо); створення власних навчальних програм музичного виховання з 

урахуванням досягнень китайської педагогіки. 

У практику вальдорфських шкіл України при необхідному осмисленні 

може бути залучено: більш широке використання традиційних народних 

інструментів, застосування деяких методів музичного виховання молодших 
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школярів («малювання мелодій», вправи з вокального та інструментального 

інтонаційного «прочитання» ритмічних і звуковисотних графем тощо). 

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що вперше: 

– здійснено комплексний аналіз музичного виховання молодших 

школярів у вальдорфських школах КНР та України; 

– схарактеризовано загальні (прагнення до інтеграції у світовий 

освітній простір з одночасним збереженням традицій національної 

педагогіки; зміна освітньої парадигми зі соціально-детермінованої на 

особистісно-орієнтовану; спрямованість на гуманізацію та гуманітаризацію 

змісту освіти; поєднання приватної освітньої ініціативи та підтримки з боку 

держави; розширення мережі вальдорфських шкіл та їх взаємодія з 

громадськістю і батьками; посилення уваги до підготовки вальдорфського 

вчителя) тенденції розвитку вальдорфського руху у КНР та Україні, а також 

специфічні (пріоритет психолого-педагогічних досліджень у галузі 

вальдорфської педагогіки, розробка різних підходів до втілення 

вальдорфських ідей в освітню практику; розробка власних навчальних 

програм з урахуванням досягнень вітчизняної педагогіки) тенденції, 

характерні для українського вальдорфського руху; 

– узагальнено зміст музичного виховання молодших школярів у 

вальдорфських школах КНР та України та виявлено як спільні (мета, 

завдання, загальні підходи, розподіл навчальних тем за роками навчання, 

початок вивчення нотної грамоти, основні методи та форми навчання) 

змістові риси, що узгоджуються з провідними принципами й вимогами до 

організації вальдорфського освітнього процесу, так і специфічні (обсяг 

навчального навантаження, тематика усного оповідання, співочий репертуар, 

добір національних музичних інструментів, використання певних 

методичних прийомів) змістові ознаки, які відбивають своєрідність 

національної культури й освіти досліджуваних країн; особливості підготовки 

вчителів музики для вальдорфських школах КНР та України; 
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– визначено напрями використання узагальненого досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР й України у 

традиційних китайських та українських початкових школах, а саме: 

інтеграція музичного виховання та загальної освіти; залученню в навчання 

активно-практичної діяльності школярів; розширення кола музичних, 

зокрема народних, інструментів; використання ефективних вальдорфських 

форм, методів і засобів (ритмізація занять, образна подача навчального 

матеріалу, специфічна робота з навчальними зошитами, рухливі ігри, 

пальчикові вправи, образно-рухові та танцювальні вправи тощо) музичного 

виховання, які адекватно відповідають можливостям і потребам дітей 

молодшого шкільного віку, сприяють емоційно-ціннісному сприйняттю 

дійсності, поглибленому переживання радості руху й рівноваги; поєднання 

традиційних і вальдорфських форм і методів музичного виховання; акцент на 

людинознавчій спрямованості підготовки вчителя музики; постійна 

цілеспрямована співпраця з батьками, залучення їх у проведення спільних 

заходів (календарні свята, оркестри, хори, шкільний театр тощо). 

 Конкретизовано напрями вивчення проблеми дослідження в 

китайській і українській історіографії. Уточнено антропософський образ 

людини як філософсько-психологічне підґрунтя музичного виховання 

школярів Вальдорфської школи та термінологічно-поняттєвий апарат 

дослідження (антропософія, вальдорфська педагогіка, або Штайнер-

педагогіка, педагогіка Рудольфа Штайнера, Вальдорфська школа).  

Подальшого розвитку набула періодизація розвитку світового 

вальдорфського руху. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі 

джерела китайською (52) та англійською (24) мовами, окремі факти й 

положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної проблеми. 

Практичне значення результатів дослідження визначається тим, що 

робота актуалізує педагогічні ідеї та досвід Вальдорфської школи для 

підвищення ефективності музичного виховання молодших школярів у 

традиційних школах КНР та України. 
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Теоретичні положення й висновки дисертації створюють передумови 

для подальших компаративних досліджень теорії та практики організації 

освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, зокрема 

вальдорфських шкіл, КНР та України. 

Матеріали і результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-592 від 25.09.2020 р.), Ханчжоуського 

педагогічного університету (довідка № 58 від 21.01.2020 р.) та 

Чжензянського педагогічного університету (довідка № 20 від 21. 01.2020 р.) 

(м. Ханчжоу, провінція Чжензян).  

Матеріалами дослідження доцільно послуговуватися у викладанні 

курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», 

«Педагогічна майстерність» у ЗВПО, на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, під час написання підручників і навчальних 

посібників із педагогіки, розробки курсу за вибором «Виховання людини 

засобами музики», проведення педагогічних практик, написання курсових та 

магістерських робіт. Наукові узагальнення, обґрунтовані в дисертації, 

можуть бути використані в системі неформальної та інформальної освіти 

педагогів (організація семінарів, лекторіїв, створення спеціалізованих 

Інтернет-ресурсів – сайтів,  блогів, форумів, вебінарів тощо). 

Особистий внесок здобувача: аналіз стану наукової розробки 

проблеми музичного виховання молодших школярів у вальдорфських 

школах КНР та України; зіставлення  тенденцій розвитку вальдорфського 

руху у КНР та Україні; висвітлення антропософського образу людини як 

філософсько-психологічного підґрунтя музичного виховання школярів 

вальдорфських шкіл; порівняння змісту музичного виховання, форм і методів 

його засвоєння молодшими школярами у вальдорфських школах КНР та 

України; визначення напрямів використання узагальненого досвіду 

музичного виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та 

України в традиційних китайських та українських початкових школах 
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здобувачем виконано самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні матеріали дослідження 

пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (Ужгород, 2017), 

«Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019, 2020), «Пріоритети розвитку 

педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2020). 

Результати дисертації обговорювалися на засіданні кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (2016–2020 рр.). 

Ключові слова: музичне виховання, молодші школярі, Вальдорфська 

школа, Україна, КНР. 

 

ABSTRACT 

Wang Yuezhi. Musical education of junior schoolchildren in Waldorf 

schools of China and Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy on a specialty 011 

Educational, pedagogical sciences. – Kharkiv National Pedagogical University 

named after G.S. Skovoroda, Kharkiv, 2020. 

In the dissertation the comparative analysis of theoretical positions and 

practical experience of musical education of younger schoolboys in Waldorf 

schools of the People’s Republic of China and Ukraine is carried out for definition 

of perspective directions of use of Waldorf experience of musical education of 

primary schoolchildren in modern conditions of development of Chinese and 

Ukrainian primary education. 

The relevance of the study is due to such key factors as: the priority of 

humanization of education and strengthening in this regard the importance of 

music education of the younger generation; significance for the musical education 

of the personality of the primary school, designed to lay the foundation for further 
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motivated assimilation of musical culture; the indisputable achievements of 

Waldorf music education of schoolchildren and the need for integration into the 

traditional music-pedagogical theory and practice of ideas and approaches of the 

Waldorf school to improve the quality of mass music education; pedagogical 

expediency of comparative analysis of music education of junior schoolchildren in 

Waldorf schools of China and Ukraine, which allows to mutually enrich 

educational experience, overcome or avoid many mistakes, find the best way to 

implement Waldorf approaches to education in these countries taking into account 

national and cultural specifics. 

Based on the analysis of a wide range of scientific sources highlights the 

main ways of scientific understanding of the problem in Chinese and Ukrainian 

psychological and pedagogical literature, analyzed and clarified the essence of the 

basic concepts related to the research problem: anthroposophy (R. Steiner’s 

teachings on the spiritual basis -spiritual-spiritual being), Waldorf pedagogy, or 

Steiner-pedagogy, pedagogy of Rudolf Steiner (personal and social system of 

education, upbringing and human development based on the anthroposophical 

image of man), Waldorf school (institution of general secondary education, 

working on the principles of Waldorf pedagogy). 

A comparative analysis of trends in the formation of Waldorf schools in 

China and Ukraine in the context of the global Waldorf movement over a hundred 

years – from the founding of the first Waldorf school (1919, Stuttgart, Germany) to 

2019. 

The anthroposophical image of man as a philosophical and psychological 

basis of musical education of students of the Waldorf School is revealed. The main 

Waldorf approaches to the musical education of the individual are highlighted: a 

holistic approach to the child and a comprehensive consideration of the specifics of 

age and individual development of students. 

The content, forms and methods of music education of junior schoolchildren 

in the Waldorf School of the People’s Republic of China and Ukraine, peculiarities 

of training music teachers for Chinese and Ukrainian Waldorf schools are studied. 
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The directions of using the generalized experience of music education of 

junior schoolchildren in the Waldorf schools of the People’s Republic of China and 

Ukraine in the traditional Chinese and Ukrainian primary schools are determined. 

Based on the experience of Ukraine, the following can be recommended for 

Waldorf schools in China: active involvement of music in the process of studying 

other subjects (mathematics, native language, foreign languages, science, history, 

etc.); creation of own educational programs of music education taking into account 

achievements of the Chinese pedagogics. 

In the practice of Waldorf schools of Ukraine with the necessary 

understanding can be involved: greater use of traditional folk instruments, the use 

of some methods of musical education of primary school children («drawing 

melodies», exercises in vocal and instrumental intonation «reading» rhythmic and 

pitch graphs, etc.). 

The scientific novelty and theoretical significance of the research results is 

that for the first time: 

– a comprehensive analysis of music education of primary school students in 

Waldorf schools in China and Ukraine; 

– characterized the general (the desire to integrate into the world educational 

space while preserving the traditions of national pedagogy; change of educational 

paradigm from socially determined to personality-oriented; focus on humanization 

and humanization of educational content; combination of private educational 

initiative and support from the state; Waldorf schools and their interaction with the 

public and parents, increasing attention to the training of Waldorf teachers) trends 

in the development of the Waldorf movement in China and Ukraine, as well as 

specific (priority of psychological and pedagogical research in the field of Waldorf 

pedagogy, development of various approaches to the implementation of Waldorf 

ideas in educational practice; development of own curricula based on the 

achievements of domestic pedagogy) trends characteristic of the Ukrainian 

Waldorf movement; 
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– the content of music education of junior schoolchildren in Waldorf schools 

of the People’s Republic of China and Ukraine is generalized and identified as 

common (purpose, tasks, general approaches, distribution of educational topics by 

years of study, the beginning of the study of music literacy, basic methods and 

forms of education) semantic features consistent with the guiding principles and 

requirements for the organization of Waldorf educational process and specific 

topics of oral narration, singing repertoire, selection of national musical 

instruments, use of certain methods) semantic features that reflect the uniqueness 

of national culture and education of the studied countries; features of training 

music teachers for Waldorf schools in China and Ukraine; 

– the directions of use of the generalized experience of music education of 

junior schoolchildren in Waldorf schools of the People’s Republic of China and 

Ukraine in traditional Chinese and Ukrainian primary schools are defined, namely: 

integration of music education and general education; involvement in active 

learning of students; expanding the range of musical, including folk, instruments; 

use of effective Waldorf forms, methods and means (rhythmization of classes, 

figurative presentation of educational material, specific work with educational 

notebooks, moving games, finger exercises, figurative-motor and dance exercises, 

etc.) music education, which adequately meet the capabilities and needs of children 

of primary school age, contribute to the emotional and value perception of reality, 

in-depth experience of the joy of movement and balance; combination of 

traditional and Waldorf forms and methods of music education; emphasis on the 

anthropological orientation of music teacher training; constant purposeful 

cooperation with parents, involving them in joint events (calendar holidays, 

orchestras, choirs, school theater, etc.). 

The directions of studying the research problem in Chinese and Ukrainian 

historiography are specified. The anthroposophical image of man as a 

philosophical and psychological basis of musical education of students of the 

Waldorf School and the terminological and conceptual apparatus of research 
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(anthroposophy, Waldorf pedagogy, or Steiner pedagogy, pedagogy of Rudolf 

Steiner, Waldorf school) are specified. 

The periodization of the development of the world Waldorf movement was 

further developed. Unknown and little-known sources in Chinese (52) and English 

(24), some facts and provisions related to the solution of the researched problem 

have been introduced into scientific circulation. 

The practical significance of the research results is determined by the fact 

that the work actualizes the pedagogical ideas and experience of the Waldorf 

school to increase the effectiveness of music education of primary school students 

in traditional schools in China and Ukraine. 

The theoretical provisions and conclusions of the dissertation create 

preconditions for further comparative research of the theory and practice of the 

organization of the educational process of general secondary education institutions, 

in particular Waldorf schools, China and Ukraine. 

Materials and results of the study was introduced into the educational 

process of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda 

(reference № 01 / 10-592 from 25.09.2020), Hangzhou Pedagogical University 

(reference № 58 dated January 21, 2020) and Zhengjiang Pedagogical University 

(reference № 20 dated January 21, 2020) (Hangzhou, Zhengjiang Province). 

It is expedient to use the research materials in teaching the courses 

«Pedagogy», «History of Pedagogy», «Comparative Pedagogy», «Pedagogical 

Skills» in ZVPO, in advanced training courses for teachers, when writing 

textbooks and manuals on pedagogy, developing an elective course. «Educating a 

person by means of music», conducting pedagogical practices, writing term papers 

and master's theses. Scientific generalizations substantiated in the dissertation can 

be used in the system of non-formal and informal education of teachers 

(organization of seminars, lectures, creation of specialized Internet resources – 

sites, blogs, forums, webinars, etc.). 

Applicant’s personal contribution: analysis of the state of scientific 

development of the problem of music education of junior schoolchildren in 
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Waldorf schools in China and Ukraine; comparison of trends in the development of 

the Waldorf movement in China and Ukraine; coverage of the anthroposophical 

image of man as a philosophical and psychological basis of musical education of 

students of Waldorf schools; comparison of the content of music education, forms 

and methods of its mastering by junior schoolchildren in Waldorf schools of the 

People’s Republic of China and Ukraine; determination of the directions of use of 

the generalized experience of musical education of junior schoolchildren in 

Waldorf schools of the People’s Republic of China and Ukraine in traditional 

Chinese and Ukrainian primary schools by the applicant is executed independently. 

Approbation of research results. The main materials of the study were tested 

at international scientific and practical conferences: «Modern pedagogy: theory, 

methodology, practice» (Uzhgorod, 2017), «Modern movement of science» 

(Dnipro, 2019, 2020), «Priorities for the development of pedagogical and 

psychological sciences in the XXI century» (Odessa, 2020). The results of the 

dissertation were discussed at the meeting of the Department of Pedagogy of 

Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda (2016–

2020). 

Key words: music education, junior schoolchildren, Waldorf  School, 

Ukraine, China. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Однією з найважливіших проблем 

сучасної освіти є гуманізація освітнього процесу, тобто його орієнтація на 

пріоритети загальнолюдських цінностей, розвиток і саморозвиток 

особистості, оптимізацію її взаємодії зі соціумом. З огляду на це особливої 

актуальності набувають питання музичного виховання людини для її 

освітньо-культурного життя. 

Виняткову значущість для музичного виховання особистості має 

початкова школа, що покликана сформувати навчальні вміння, зацікавленість 

заняттями музикою, закласти фундамент для подальшого вмотивованого 

засвоєння музичної культури. 

Удосконалення якості масового музичного виховання потребує 

інтеграції в традиційну музично-педагогічну теорію та практику актуальних 

ідей та елементів із різних альтернативних педагогічних систем, зокрема 

залучення ідей вальдорфської музичної педагогіки до традиційного 

музичного виховання. 

За 100-річну історію існування вальдорфська педагогіка не лише не 

зникла зі світового освітнього простору, а навпаки зміцнилася та 

перетворилася на широкий міжнародний освітньо-культурний рух, який 

охоплює 67 країн світу – країн із різним політичним устроєм, культурно-

історичними й релігійними традиціями. Серед цих країн – КНР і Україна. Усе 

це свідчить про те, за вальдорфською педагогікою стоїть загальнолюдський 

культурний імпульс, актуальний саме для сучасності.  

Вальдорфська педагогічна система привертає увагу фахівців яскравою 

гуманістичною спрямованістю, піклуванням про свободу особистості, її 

цілісний розвиток відповідно до суті людської природи та законів її розвитку 

впродовж усього життя. У вирішенні означених завдань щільне місце у 

Вальдорфській школі посідає виховання школярів засобами музики. Музичне 

виховання гармонійно вплетене в канву загальної освіти, нерозривно 
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пов’язане зі всіма навчальними дисциплінами. Завдяки цьому кожний учень 

засвоює музичну культуру як особливу сферу, у якій природнім чином, через 

переживання, відбувається становлення та цілісний розвиток особистості, 

формується ціннісне ставлення до людей і світу, набувається досвід 

соціальної взаємодії та спільної діяльності. 

Для успішного використання вальдорфських ідей педагогічно 

доцільним є порівняльний аналіз загальних рис і особливих характеристик, 

наявних успіхів та негативних явищ у музичному вихованні молодших 

школярів у вальдорфських школах КНР та України. Таке співставлення 

дозволить взаємно збагатити освітній досвід китайських та українських 

педагогів, подолати або уникнути багатьох помилок, віднайти оптимальний 

шлях упровадження вальдорфських підходів в освіту цих країн з 

урахуванням національної та культурної специфіки. 

Узагальнення результатів наукових пошуків дозволяє констатувати, що 

проблема музичного виховання молодших школярів у китайській науковій 

думці розглядається в широкому дискурсі, а саме: теоретичні та методичні 

засади музичного виховання учнів (Ван Юйхе, Ма Дунфен, Су Цзюнь, Фань 

Чжень Сюань, Цюй Баокуй, Юань Шанці), зокрема молодших школярів (Дін 

Юнь, Мю Пейянь, Тан Цземін, Ян Бохуа); історико-педагогічні аспекти 

загальної музичної освіти (Ван Юйхэ, Дін Юнь, Лю Цін, Ма Да, Сю Хайлінь, 

Фэн Ланфань, Цюй Баокуй, Чжоу Шеннань); підготовка вчителів музики (Лі 

Чуньпен, Ма Цзюнь, Цзінь Нань, Цюй Сяо Юй, Чан Ліін, Чен Дін,Чжан Ї).  

Окремі аспекти музичного виховання молодших школярів у 

вальдорфських школах висвітлено у працях, присвячених загальним 

проблемам вальдорфської освіти (Ван Бінчжао, Го Ціцзя, Лю Дехуа, Чжу Імін, 

Шень Іньчжень), зокрема порівнянню вальдорфського та традиційного 

музичного виховання (Сюе Сяохуа), підготовці вчителів музики для 

вальдорфських шкіл (Вен Пен, Гу Сін, Джан Цхіін, Ліан Джанхуа) тощо.   

В українських наукових джерелах порушена проблема розглядається за 

такими основними напрямами: теорія і методика музичної освіти й 
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виховання школярів (О. Гумінська, В. Желанова, О. Матвєєва, О. Олексюк, 

Г. Падалка, Т. Раструба, О. Ростовський, О. Рудницька), зокрема учнів 

початкової школи (О. Апраксіна, О. Гуманська, О. Комаровська, 

М. Леонтович, О. Лобова, В. Лужний, Л. Масол, Е. Печерська, 

Л. Хлебнікова); обґрунтування філософських, психолого-педагогічних засад 

вальдорфської школи (Н. Абашкіна, В. Зоц, О. Іонова, В. Кремень, 

В. Пікельна, Ю. Чопик та ін.), шляхів запровадження вальдорфських підходів 

в українську школу (С. Гозак, Л. Литвин, О. Лукашенко, С. Лупаренко, 

О. Мезенцева, В. Партола, О. Передерій А. Черніс), узагальнення змісту 

вальдорфської освіти, зокрема особливостей естетичного виховання 

(В. Новосельська) та виховання засобами музики (Г. Довганюк, 

Т. Нечитайло, С. Посохова).  

Особливу цінність для наукової розробки проблеми мають 

компаративні розвідки китайських (Гуан Цзіанхуа, Лі Цзюньюй, У Юіюі, 

Цзян Цзюнь, Чжан Пэйли) та українських (Л. Зеленська, С. Золотухіна, 

Л. Калашник, Ю. Лахмотова, О. Локшина, Л. Пуховська, А. Сбруєва, 

О. Сухомлинська, І. Хотченко та ін.) учених, предметом уваги яких стали 

міжнародний досвід гуманізації та реформування сучасної освіти, 

інтеграційні процеси у світовій освітній сфері тощо.  

Доцільність дисертаційної роботи посилюється й необхідністю 

подолання соціально-педагогічних суперечностей, а саме: між тенденцією 

інтеграції систем освіти КНР та України до світового освітнього простору й 

потребою у збереженні національних освітньо-культурних традицій, зокрема 

в музичному вихованні молодших школярів; між прагненням китайських та 

українських педагогів використовувати досягнення зарубіжної музично-

педагогічної думки та недостатньою поінформованістю відносно можливості 

застосування вальдорфських теоретико-методичних ідей; між переважною 

опорою китайських та українських учителів на традиційні ідеї музичної 

педагогіки та недостатньою увагою до педагогічного потенціалу 

альтернативних музично-педагогічних ідей на прикладі вальдорфської школи; 
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між об’єктивною цінністю ряду ідей вальдорфської музичної педагогіки та 

неготовністю китайських та українських педагогів сприйняти та 

реалізовувати їх на практиці. 

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня наукова 

розробленість у педагогічній науці та необхідність подолання суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження «Музичне виховання молодших 

школярів у вальдорфських школах КНР та України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з темою науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності педагогічного процесу в 

середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (№ 0115U005821 від 

23.12.2015 р.). Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 9 від 22.12. 2017 р.). 

Мета дослідження: порівняльний аналіз теорії й досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України для 

визначення напрямів взаємного використання педагогічно цінних 

вальдорфських ідей у сучасних умовах розвитку китайської та української 

початкової освіти.   

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання: 

1. Висвітлити стан наукової розробки проблеми музичного виховання 

молодших школярів вальдорфських шкіл КНР та України. 

2. Зіставити тенденції розвитку вальдорфського руху у КНР і Україні та 

розкрити антропософський образ людини як філософсько-психологічне 

підґрунтя музичного виховання школярів Вальдорфської школи. 

3. Порівняти зміст музичного виховання, форми та методи його 

засвоєння молодшими школярами у вальдорфських школах КНР та України. 
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4. Визначити напрями використання узагальненого досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України в 

традиційних китайських та українських початкових школах. 

Об’єкт дослідження: освітній процес у початкових вальдорфських 

школах КНР та України.  

Предмет дослідження: теорія й досвід музичного виховання 

молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України. 

Методи наукового дослідження. Для досягнення мети й вирішення 

поставлених завдань використано такі методи: загальнонаукові (аналіз, 

синтез, узагальнення, порівняння, класифікація наукових джерел), що стало 

основою для з’ясування ступеня наукової розробки проблеми, розкриття 

образу людини як філософсько-психологічного підґрунтя музичного 

виховання школярів Вальдорфської школи; систематизації думок китайських 

та українських учених щодо порушеної проблеми; історичні (хронологічний, 

історико-типологічний, логіко-історичний), які дали змогу висвітлити 

проблему дослідження в динаміці й у хронологічній послідовності; емпіричні 

(ретроспективний, діагностичний, праксиметричний), що сприяло 

узагальненню змісту, засобів, форм, методів музичного виховання молодших 

школярів у вальдорфських школах різних країн; порівняльно-зіставні, які 

дозволили порівняти тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху 

у КНР та Україні, зіставити теорію й досвід музичного виховання молодших 

школярів у вальдорфських школах КНР та України; визначити  напрями 

використання узагальненого досвіду музичного виховання молодших 

школярів у китайських та українських вальдорфських школах в сучасних 

умовах розвитку початкової освіти КНР та України. 

Джерельна база дослідження. Фактологічний матеріал дисертації 

становлять: 

– нормативно-законодавчі документи з питань системи освіти КНР, 

зокрема: постанови ЦК КПК та Держради КНР «Про реформу системи 

освіти» (1993 і 1999 рр.) та «План дій із розвитку освіти» (1998 і 1999 рр.); 
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закони «Про обов’язкову освіту у КНР» (1986 р.) із внесеними змінами 

(2006 р.), «Про освіту» (1995 р.), «Про викладачів» (1993 р.), «Про 

заохочення приватної освіти» (2003 р.), «Про підготовку вчителів для 

початкової школи» (2013 р.), «Про забезпечення загальною освітою учнів із 

сільської місцевості» (2014 р.), «Національний план реформування 

початкової освіти та середньої освіти (2010–2020 рр.)»; урядові постанови, 

зокрема: «Реформа змісту освіти в початковій та нижній середній школі» 

(1993 р.), «Реформа навчальних дисциплін у сфері базового навчання 

(експеримент)», «Реформа навчальних дисциплін у сфері базового навчання 

(оновлена)» (2001 р.) тощо;  

– нормативно-правові документи, що відбивають основні напрями 

здійснення музичного виховання молодших школярів в Україні: закони «Про 

обов’язкову освіту» (1999  р.) та його редакція (2017 р.), «Про освіту» 

(2011 р.) та його редакції (2014, 2015 рр.), «Про реформування освіти» та 

створення «Нової української школи» (2017 р.); Державний стандарт 

початкової загальної освіти (2011 р.); Державний стандарт початкової освіти 

(2018 р.);  

– матеріали періодичної преси КНР: «Освітні дослідження» (教育研究), 

«Збірка праць із питань науки та освіти» (科教文), «Освіта» (教育), «Сучасна 

освіта» (现代教育科), «Шлях освіти» (教育之路), «Психологія та освіта у 

КНР» (心理发展与教育), «Динаміка зарубіжного навчання» (国外研究动态), 

«Дослідження зарубіжної педагогіки» (国外教育学研究), «Дослідження в 

галузі порівняльної педагогіки» (较教育学研究 ), «Дослідження в галузі 

педагогічної освіти» ( 高 等 师 范 教 育 研 究 ), «Дослідження іноземної 

педагогіки» (外国教育研究 ), «Дослідження в галузі освіти» (教育探索 ), 

«Зарубіжна освіта» (外国教育), «Освіта в Китаї» (中国教), «Порівняльно-

педагогічні дослідження» (比较和教学研究  ), «Навчальні програми та 

матеріали, методи викладання» (教育方案，教材，教学方法), «Китайська 
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освітня газета» (中国教育报), «Китайська тижнева газета» (中华读书周报), 

«Народна щоденна преса» (人民日报); ), «Відомі іноземні педагоги»(外国教

育家评 ); «Нова освіта: працюйте для навчання» (“新教育 ”: 为学习服

务 );«Огляд якісної сучасної іноземної освіти» (国外教育质量监控述评 ); 

«Музична освіта у початковій школі» (奥尔夫儿童音乐教育思想及启示); 

«Музична освіта у початковій та середній школі КНР» (由中小学音乐教师基

本功比赛引发的思考); 

– українська педагогічна преса («Педагогіка і психологія», «Шлях 

освіти», «Рідна школа», «Початкова школа», «Український педагогічний 

журнал», «Педагогічна майстерня», «Педагогічна преса», «Освіта України», 

«Педагогічний пошук», «Педагогічний збірник», «Молодий учений»), 

матеріали конференцій, семінарів тощо);  

– фонди Китайської національної цифрової бібліотеки (中国国家数字图

书馆 ),  Національної бібліотеки КНР ( 中国国家图书馆 ), Столичної 

національної бібліотеки (首都图书馆), Пекінської національної бібліотеки (北

京中国国家图书馆), Електронної бібліотеки м. Ханчжоу (电子资源-杭州图书

馆), Бібліотеки Пекінського педагогічного університету (中国人民大学图书

馆), Електронний фонд бібліотеки м. Ухань (武汉大学图书馆), Пекінської 

центральної бібліотеки Академії наук (中国科学院大学图书馆) тощо; 

– фонди Центральної Наукової бібліотеки НАН України імені 

В. І. Вернадського, Харківської державної наукової бібліотеки України імені 

В. Г. Короленка, наукової бібліотеки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, Інституту Конфуція при Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, бібліотеки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

– навчальні плани та програми музичного виховання молодших 

школярів, матеріали мережі Інтернет, банк даних електронної документації 

вальдорфських шкіл КНР та України.  

http://www.cqvip.com/qk/96925x/200101/674898974200101010.html
http://www.cqvip.com/qk/96925x/200101/674898974200101010.html
http://www.cqvip.com/qk/96949x/199906/1002348943.html
http://www.cqvip.com/qk/81968x/199901/4000836736.html
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZYJA201301007.htm
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZYJA201301007.htm
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Хронологічні межі дослідження охоплюють період із 1991 по 2019 рр. 

За нижню хронологічну межу взято 1991 р. – рік зародження вальдорфського 

руху в Україні, що було зумовлено демократизацією та гуманізацією 

суспільства внаслідок проголошення незалежності держави, домінуванням 

гуманістичних освітніх ідей, виникненням альтернативних закладів освіти, 

зокрема першої Вальдорфської школи («Астр», м. Одеса). Започаткування 

вальдорфського руху у КНР відбулося в 1994 р., що було пов’язано з 

поширенням ідей особистісно-орієнтованої освіти, сплеском інтересу до 

зарубіжних педагогічних концепцій, проведенням перших конференцій із 

запрошенням іноземних вальдорфських педагогів і відкриттям першої 

Вальдорфської школи (м. Ченду).  

Верхня хронологічна межа (2019 р.) зумовлена відзначенням 100-

річного ювілею першої Вальдорфської школи, сучасними науковими 

пошуками китайських та українських педагогів шляхів адаптації й 

модернізації вальдорфської освіти, зокрема вдосконалення музичного 

виховання молодших школярів, з’ясування наявних досягнень і недоліків, а 

також необхідністю врахування світового досвіду в процесі організації 

навчання музиці в китайських й українських вальдорфських школах, що 

сприятиме інтеграції освіти КНР та України до світового освітнього простору. 

Для обґрунтування суті сучасного стану й перспектив розвитку 

досліджуваної проблеми в дисертації здійснено ретроспективний аналіз 

становлення вальдорфських шкіл у КНР та Україні та охарактеризовано 

етапи розвитку світового вальдорфського руху в більш широких історичних 

межах.  

Територіальні межі дослідження охоплюють міста різних 

географічних частин КНР, зокрема південної – м. Пекін (столиця країни) та 

м. Чанпін (провінція Хебей), східної – м. Шанхай (місто центрального 

підпорядкування), північної – мм. Ченду (провінція Сичуань), Гуанчжоу 

(провінція Гуандун), Наншань (Санья) (провінція Хайнань). Саме в цих 

містах, які мають тісні зв’язки з європейськими структурами й організаціями, 
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започатковано та діють найбільш відомі китайські вальдорфські школи. 

Розташування вальдорфських шкіл в Україні охоплює майже всі регіони 

країни: центральний (мм. Дніпро, Київ, Кременчук, Кривий Ріг), східний 

(мм. Запоріжжя, Харків), південний (мм. Миколаїв, Одеса), західний 

(мм. Кам’янець-Подільський, Рівне). 

Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що вперше: 

– здійснено комплексний аналіз музичного виховання молодших 

школярів у вальдорфських школах КНР та України; 

– схарактеризовано загальні (прагнення до інтеграції у світовий 

освітній простір з одночасним збереженням традицій національної 

педагогіки; зміна освітньої парадигми зі соціально-детермінованої на 

особистісно-орієнтовану; спрямованість на гуманізацію та гуманітаризацію 

змісту освіти; поєднання приватної освітньої ініціативи та підтримки з боку 

держави; розширення мережі вальдорфських шкіл та їх взаємодія з 

громадськістю і батьками; посилення уваги до підготовки вальдорфського 

вчителя) тенденції розвитку вальдорфського руху у КНР та Україні, а також 

специфічні (пріоритет психолого-педагогічних досліджень у галузі 

вальдорфської педагогіки, розробка різних підходів до втілення 

вальдорфських ідей в освітню практику; розробка власних навчальних 

програм з урахуванням досягнень вітчизняної педагогіки) тенденції, 

характерні для українського вальдорфського руху; 

– узагальнено зміст музичного виховання молодших школярів у 

вальдорфських школах КНР та України та виявлено як спільні (мета, 

завдання, загальні підходи, розподіл навчальних тем за роками навчання, 

початок вивчення нотної грамоти, основні методи та форми навчання) 

змістові риси, що узгоджуються з провідними принципами й вимогами до 

організації вальдорфського освітнього процесу, так і специфічні (обсяг 

навчального навантаження, тематика усного оповідання, співочий репертуар, 

добір національних музичних інструментів, використання певних 
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методичних прийомів) змістові ознаки, які відбивають своєрідність 

національної культури й освіти досліджуваних країн; особливості підготовки 

вчителів музики для вальдорфських школах КНР та України; 

– визначено напрями використання узагальненого досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР й України у 

традиційних китайських та українських початкових школах, а саме: 

інтеграція музичного виховання та загальної освіти; залучення в навчання 

активно-практичної діяльності школярів; розширення кола музичних, 

зокрема народних, інструментів; використання ефективних вальдорфських 

форм, методів і засобів (ритмізація занять, образна подача навчального 

матеріалу, специфічна робота з навчальними зошитами, рухливі ігри, 

пальчикові вправи, образно-рухові та танцювальні вправи тощо) музичного 

виховання; поєднання традиційних і вальдорфських форм і методів 

музичного виховання; акцент на людинознавчій спрямованості підготовки 

вчителя музики; постійна цілеспрямована співпраця з батьками, залучення їх 

до проведення спільних заходів (календарні свята, оркестри, хори, шкільний 

театр тощо). 

 Конкретизовано напрями вивчення проблеми дослідження в 

китайській і українській історіографії. Уточнено антропософський образ 

людини як філософсько-психологічне підґрунтя музичного виховання 

школярів Вальдорфської школи та термінологічно-поняттєвий апарат 

дослідження: антропософія (учення Р. Штайнера про духовну основу світу та 

людини як цілісної тілесно-душевно-духовної істоти), вальдорфська 

педагогіка, або Штайнер-педагогіка, педагогіка Рудольфа Штайнера 

(особистісно-соціальна система навчання, виховання й розвитку людини, що 

базується на антропософському образі людини), Вальдорфська школа (заклад 

загальної середньої освіти, що працює на засадах вальдорфської педагогіки).  

Подальшого розвитку набула періодизація розвитку світового 

вальдорфського руху. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі 
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джерела китайською (52) та англійською (24) мовами, окремі факти й 

положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної проблеми. 

Практичне значення результатів дослідження визначається тим, що 

робота актуалізує педагогічні ідеї та досвід Вальдорфської школи для 

підвищення ефективності музичного виховання молодших школярів у 

традиційних школах КНР та України. 

Теоретичні положення й висновки дисертації створюють передумови 

для подальших компаративних досліджень теорії та практики організації 

освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, зокрема 

вальдорфських шкіл КНР та України. 

Матеріали і результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-592 від 25.09.2020 р.), Ханчжоуського 

педагогічного університету (довідка № 58 від 10.10.2019 р.) та 

Чжензянського педагогічного університету (довідка № 21 від 21. 01.2020 р.) 

(м. Ханчжоу, провінція Чжензян).  

Матеріалами дослідження доцільно послуговуватися у викладанні 

курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», 

«Педагогічна майстерність» у закладах вищої педагогічної освіти, на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, під час написання 

підручників і навчальних посібників із педагогіки, розробки курсу за 

вибором «Виховання людини засобами музики», проведення педагогічних 

практик, написання курсових та магістерських робіт. Наукові узагальнення, 

обґрунтовані в дисертації, можуть бути використані в системі 

неформальної та інформальної освіти педагогів (організація семінарів, 

лекторіїв, створення спеціалізованих Інтернет-ресурсів – сайтів,  блогів, 

форумів, вебінарів тощо). 

Особистий внесок здобувача в працях, написаних у співавторстві, 

полягає у: висвітленні думок китайських науковців щодо ролі музичної 

освіти молодших школярів (історичний аспект) [1], аналізі змісту підготовки 
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вчителів музики у КНР [2], розкритті значущості музичного виховання у 

вальдорфських школах [5], аналізі досвіду музичного виховання у 

вальдорфських школах КНР [6]. 

Апробація результатів дослідження. Основні матеріали дослідження 

пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (Ужгород, 2017), 

«Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019, 2020), «Пріоритети розвитку 

педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2020). 

Результати дисертації обговорювалися на засіданні кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (2016–2020 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 12 наукових 

працях (із них 8 – одноосібні), серед яких: 5 статей в українських наукових 

фахових виданнях, 2 – в іноземних періодичних виданнях, 5 – тези доповідей 

у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Процес глобалізації, що становить новий історичний етап у розвитку 

людства, охоплює все більшу кількість держав та народів. Збільшується 

інтенсивність контактів між країнами, активізується взаємодія між ними, 

зростає потреба у спілкуванні та співпраці між людьми з різними 

культурними традиціями, що зумовлює необхідність посилювати вивчення 

національних культур. Інтерес до Китаю (нині – КНР) в Європі почав 

виникати лише кілька століть тому, але значно збільшився останнім часом. 

Це можна пояснити посиленням ролі цієї країни на світовій арені, її успіхами 

в розвитку економіки, а також нагромадженими впродовж тисячоліть 

культурними надбаннями [109]. 

Сучасна система освіти КНР орієнтується на дитину, на розвиток її 

здібностей та саморозвиток. Водночас відомо, що традиційна китайська 

освіта обмежує дітей у саморозвитку, тому наприкінці минулого століття 

китайські науковці, педагоги почали цікавитися новими освітніми системами, 

які би допомагали дитині підготуватися до життя в сучасному світі.  

Переосмислюючи ідеї дитиноцентризму в умовах сучасності, усе 

більше китайські педагоги звертаються до філософії освіти й виховання кінця 

ХІХ – початку ХХ століття, цікавляться ідеями Дж. Д’юі, М. Монтессорі, 

В. Сухомлинського, К. Ушинського, С. Френе, які у своїх працях приділяли 

багато уваги дитиноцентризму [91].  

Для китайців цікавими виявилися ідеї Р. Штайнера як фундатора 

вальдорфської педагогіки, при цьому вальдорфські ідеї істотно відрізняються 

від ідей конфуціанської освіти, де дитину виховували для того, щоб вона 

слугувала народу.  

Аналіз наукових джерел дає можливість зробити висновок про те, що 

музична освіта й виховання школярів у закладах загальної середньої освіти 

КНР виконує важливу місію в розвитку духовної культури людини та її 



29 
 

 

творчих здібностей. З огляду на це ці питання знаходяться в полі уваги 

вчених, педагогів країни та розглядаються в різних напрямах. 

Насамперед це стосується місця й ролі музичного виховання в 

загальній освіті школярів. Так, Ван Юйхе, Сунь Цзинань, Ван Юн І 

наголошують на важливості вивчення музики свого народу, підкреслюючи,  

що музика є одним із головних предметів системи шкільного навчання. І 

дійсно, на сьогодні предмет «Музика» є обов’язковою навчальною 

дисципліною, яку вивчають у молодшій та середній загальноосвітніх школах 

КНР [100].  

Загалом музичне мистецтво в гуманітарній освіті Китаю посідає 

важливе місце з початком ХХ століття, відіграючи важливу роль у вихованні 

дітей та молоді у системі шкільної, позакласної та позашкільної освіти. 

Сучасна музична освіта школярів у КНР переходить до нового етапу 

розвитку, який характеризується залученням до навчального процесу творів 

західноєвропейських композиторів, наданням переваги вокально-хоровому 

навчанню. Уроки співу навіть отримали загальну назву «шкільна пісня» [103].  

Важливим аспектом вивчення науковців (Ма Дунфен, Юань Шанці та 

ін.) є також теорія та методика музичної освіти особистості, формування її 

музичної культури [101].  

Загалом музична культура особистості розглядається як професійна 

якість музиканта; водночас вона є й характеристикою дитини, яка навчається 

в загальноосвітньому закладі [101]. В основі формування особистості лежить 

розвиток ціннісно-мотиваційної сфери. Цілеспрямоване формування потреб у 

співацькій діяльності виявляється важливим завданням розвитку особистості 

у процесі виховання та навчання молодших школярів. У зміст ціннісно-

мотиваційної сфери формування основ співацької культури учнів початкової 

школи мають бути включеними естетичні потреби, які безпосередньо 

пов’язані з емоційною сферою людини [101, 68]. 

Окремий кластер для осмислення предмета дослідження становлять 

праці (Лю Пей, Ма Да, Фен Ланфань, Цюй Баокуй та ін.), присвячені 
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становленню та розвитку національної системи музичної освіти школярів у 

контексті розвитку загальноосвітньої школи Китаю [75]. Так, Уюнтена в 

дисертації «Актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в 

КНР» (2004 р.) відзначає, що урокам музики відводять не так багато часу, як 

це потрібно робити. Усе це пов’язано з тим, що фінансування китайських 

шкіл є недостатнім [102]. 

Загалом питанням освіти в китайській психолого-педагогічній 

літературі приділяється багато уваги, про що свідчать, зокрема, праці таких 

учених, як: Ван Юй І, Су Цзюнь, Фань Чжень Сюань [101, 103]. 

Дослідниками відзначається, що ще давні філософи (Конфуцій, Су Ши) 

розглядали музичне мистецтво в поєднанні з природою людини, а музичне 

виховання – як гармонійний фундамент для розвитку особистості. На думку 

філософів, музика відіграє найважливішу роль у всебічному розвитку 

особистості в цілому [3]. 

Відмітимо, що система музичної освіти в Китаї починає формуватися 

ще за часів Конфуція. Того часу, як відомо, у Китаї було майже відсутнє 

поняття про шкільне навчання в широкому сенсі слова. Навчатися в так 

званій «школі» мали змогу лише діти чиновників або діти зі заможних родин. 

Але, незважаючи на такі обмеження, китайська освіта розвивалися [103].  

Із самого початку навчання у школі полягало у вивченні китайської 

мови, арифметики та співів. Співам приділялося багато уваги, адже 

китайський народ уміє зберігати традиції попередніх поколінь. Усі народні 

пісні передаються з покоління в покоління, а головним залишається те, що на 

музичний розвиток людини майже не впливали політичні події [103].  

Починаючи з 1840 року на території Китаю почали відкриватися різні 

навчальні заклади, які в майбутньому будуть мати назву «школи». 

Засновниками цих навчальних закладів були американці та французи. У цих 

закладах не лише вивчалися китайська мова, арифметика, іноземні мови, а 

діти долучалися до європейської культури через заняття музикою [100].  
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Уперше включення музики як дисципліни до програми 

загальноосвітніх шкіл зафіксовано 8 травня 1907 р. Як обов’язковий предмет, 

музичне виховання починає викладатися в усіх загальноосвітніх школах 

Китаю з 1912 р. [100]. Із цього ж року уроки музики перестали бути 

предметом за вибором і стали обов’язковими не лише в початковій, а й у 

середній школі. У сучасній школі Китаю музичне виховання відбувається 

таким же самим чином, як і за старої системи навчання. Але в сучасній школі 

діти навчаються грати на піаніно, флейті та баяні. Навчання в китайській 

школі відбувається у дві зміни: у першій половині дня діти навчаються 

китайському співу, у другій – навчаються грати на музичних інструментах. 

Вони не лише співають, а й самі собі акомпанують. На уроках діти вивчають 

традиційні народні пісні китайського народу [128]. 

Значний внесок у вивчення становлення та зародження музичної освіти 

в Китаї зроблено Яном Бохуа. У своїй дисертаційній роботі «Музичне 

виховання в загальноосвітніх школах сучасного Китаю» (2009 р.) автор 

аналізує появу загальноєвропейської школи на території Китаю, яка 

включала в себе розвиток європейської музичної освіти. Ян Бохуа наголошує 

на тому, що саме Японія відіграла значну роль у становленні музичної освіти 

у школі Китаю. Автор виділяє етапи розвитку музичної освіти, а саме: 

перший етап (1949‒1965 рр.) – характеризується становленням музичної 

освіти в Китаї; другий етап (1966–1976 рр.) – закриття музичних навчальних 

закладів, розформування професійних і самодіяльних музичних колективів; 

третій етап (кінець 1970-х рр. – кінець XX ст.) – характеризується тим, що 

культурне життя КНР розпочало стрімкий період свого відродження, а 

музичне виховання починає грати важливу роль у системі китайської освіти. 

На початку ХХ століття до програми музичної освіти вводяться твори 

західноєвропейських композиторів, а до шкільної програми – співи. Ян Бохуа 

також чітко формулює проблеми, з якими стикається школа у вивченні 

такого предмету, як «Музика» [130]. 
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Чжоу Шеннань у дисертації «Розвиток загальної музичної освіти у КНР 

(1950 – 2014 рр.)» (2018 р.) розглядає загальну музичну освіту в Китаї з 

позиції антропологічних підстав. У досліджуваний період у системі 

загального музичної освіти школярів відбулися кардинальні зміни, що 

заклали основу подальшого поступального розвитку даної системи у XXI 

столітті [107].  

Здійснений Чжоу Шеннанем аналіз історичної динаміки змісту 

музичної освіти школярів у КНР засвідчив, що у змістовому аспекті 

спостерігається набуття незалежного статусу музичного виховання в ідейних 

концептах; зміна пріоритетів, які визначають логіку побудови змісту 

навчального матеріалу (на зміну ланцюжка «співи – основи музичних знань, 

умінь і навичок – музичне виховання» приходить послідовність «музичне 

виховання – музична діяльність – музичні знання й уміння»); відмова від 

соціально-політичної детермінанти у відборі музичного репертуару на 

користь культуровідповідного й особистісно-значимого змісту навчального 

матеріалу; перехід від спрощеного й одноманітного (уроки співу) до 

складного й різноманітного (уроки музики) змісту навчальних посібників; 

удосконалення оформлення навчальної літератури (з огляду на її естетичну 

привабливість)  [107]. 

З огляду на вище зазначене хороший учитель музики повинен мати і 

спеціальну, і психолого-педагогічну підготовку. Отже, підготовка шкільних 

учителів музики нового типу має органічно поєднувати в собі гуманітарну 

спрямованість і високе технологічне забезпечення, що передбачає глибоке 

освоєння інноваційних систем загальної музичної освіти, а також 

розширення загальнокультурної та психолого-педагогічної складових цієї 

підготовки [107]. 

Дін Юнь у дисертації «Формування музичної культури молодших 

школярів у процесі фортепіанного навчання в мистецьких позашкільних 

закладах освіти» (2016 р.) вивчає проблему формування музичної культури 

молодших школярів у позашкільних спеціалізованих музичних закладах та 
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обґрунтовує перспективність її розвитку у процесі навчання гри на 

фортепіано. Науковець розкриває поняття «музична культура молодшого 

школяра», яка визначається як особистісна якість, що акумулює розвинуті 

естетичні емоції й почуття, сформовані музично-слухові уявлення і 

виконавські навички, уміння сприймати музичні твори і застосовувати 

отримані музичні знання, завдяки чому набувається досвід спілкування з 

музичними творами та можливість їх інтерпретувати у власній виконавській 

діяльності. У роботі теоретично обґрунтовано компонентну структуру, 

наукові підходи, принципи й педагогічні умови формування музичної 

культури молодших школярів у процесі фортепіанного навчання. Визначено 

критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного феномена. 

Розроблено та експериментально перевірено методику формування музичної 

культури молодших школярів у позашкільних спеціалізованих музичних 

закладах, яка передбачала три етапи педагогічної роботи: адаптивний, 

репродуктивно-активний і потенційно-творчий. Результати проведеного 

дослідження дозволили визначити основні методи та прийоми роботи щодо 

формування музичної культури молодших школярів [33]. 

Цікавою є праця Фань Чженьсюаня, де узагальнено основні тенденції 

розвитку музичної освіти китайських школярів у ХХ столітті. Автором 

доведено,  що на розвиток музичної освіти вплинули традиційні ідеї давньо-

китайської філософської думки, де велика увага надавалася гармонійному 

вихованню людини в єдності з природою та соціумом, зокрема засобами 

музичної освіти. Фань Чженьсюань зазначив також, що з початку ХХ 

століття музичне мистецтво посідає важливе місце в гуманітарній освіті 

Китаю, відіграючи важливу роль у вихованні дітей та молоді в системі 

шкільної, позакласної та позашкільної освіти. На основі аналізу державних 

програм та стандартів для учнів середніх шкіл, затверджених Міністерством 

освіти КНР, встановлено, що метою музичної освіти є створення естетичної 

основи для розвитку особистості, виховання у школярів духовних якостей та 

чутливості до позитивного впливу музичного мистецтва [103, с. 121 – 134].  
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Низка праць (Гуань Цзяньнхуа, У Юіюі, Чжан Пейлі та ін.) присвячена 

визначенню специфіки та порівнянню музичної освіти школярів у КНР та 

Росії [29]. З’ясовано, що в Китаї розвитку музичної освіти приділяли 

недостатньо уваги. Це пов’язано з тим, що в китайській початковій та 

середній школі діти дуже завантажені вивченням інших предметів, 

наприклад, багато часу витрачається на вивчення китайської мови. Таким 

чином, дітям просто не вистачає часу на вивчення інших предметів, зокрема 

музики. Ще однією причиною є те, що з боку Міністерства освіти 

недостатньо уваги приділяється складанню навчальної програми. У Росії 

вивченню предмету «Музика» приділяється набагато більше уваги. При 

цьому з’ясовано, що в китайській початковій та середній школі більше уваги 

приділяється навчанню учнів грі на різних музичних інструментах, зокрема 

на традиційних китайських інструментах [100].  

Під пильною увагою китайських науковців (Ван Тяньці, Лі Чуньпен, 

Лін Хай, Ма Цзюнь, Цзінь Нань, Цюй СяоЮй, Чан Ліін, Чен Дін,Чжан Ї, 

Чжао Веньфан) знаходяться питання підготовки вчителів музики [20, 79, c. 

132-143]. Так, Лю Цін у дисертації «Вища музично-педагогічна освіта в 

сучасному Китаї» (2009 р.) здійснив компаративні дослідження питань 

організації мистецької, зокрема музично-педагогічної, освіти в Китаї. Було 

з’ясовано, що музично-педагогічна освіта в Китаї виникла нещодавно, тому 

цьому питанню сучасний Уряд приділяє багато уваги, зокрема на 

законодавчому рівні. У педагогічних університетах з’являються нові 

спеціальності в галузі підготовки майбутніх учителів музики [74]. 

У науковому просторі КНР останніми роками з’являються праці (Ван 

Бінчжао, Го Ціцзя, Лю Дехуа, Чжу Імін, Шень Іньчжень), присвячені різним 

аспектам Вальдорфської школи [133, 138, 139]. Науковцями відзначається, 

що вальдорфська освіта відрізниться від традиційної конфуціанської освіти, 

причому при впровадженні вальдорфських підходів не слід цілком 

відмовлятися від конфуціанської освіти. З огляду на це китайці досить 

влучно поєднують національну, з багаторічною історією, систему освіти з 
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новими ідеями вальдорфської педагогіки [133].  

Музичному вихованню у вальдорфських школах КНР приділяли увагу 

такі китайські науковці, як Джу Сяо, Сюе Сяохуа, І Шаомін. Вони вважають, 

що традиції китайського народу щодо вивчення музики дуже схожі з 

вивченням музики у Вальдорфській школі, наприклад, використання 

пентатонічної музики або гра на флейтів початковій школі [135]. 

Аналіз джерельної бази доводить, що проблема музичної освіти 

школярів у закладах загальної середньої освіти України знаходиться під 

пильною увагою вчених, педагогів країни. Дослідження здійснюються в 

різних напрямах. Так, певний інтерес викликають історичні аспекти музичної 

освіти. Зокрема С. Горбенко та О. Корнілова зробили спробу визначення 

періодів гуманістичного виховання учнів початкової та основної школи 

засобами музичного мистецтва. Авторами висвітлено суспільно-історичні 

обставини та проаналізовано низку документів, навчальних програм, 

факторів та ідей вітчизняних педагогів періоду ХХ – початку ХХІ століття, 

які мали помітний вплив на зміст виховного процесу [27, с. 152–160].  

Т. Раструба дослідила розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів України XXI століття крізь призму особистісно-

орієнтованого підходу; проаналізувала основні концепції нової парадигми та 

їх вплив на музичну педагогіку; визначила основні відмінності особистісно-

орієнтованої освіти від традиційної, акцентувавши увагу на новому 

трактуванні поняття «освіта», її меті, змісті, формах, методах та завданнях 

[96, с.145 – 152].  

Відзначимо, що в Україні одним із перших звернув увагу на 

педагогічний потенціал мистецтва ще Памфіл Юркевич. Його «філософія 

серця» наскрізь просякнута ідеями педагогіки мистецтва, якому він надавав 

величезного значення як чиннику саморозвитку людської індивідуальності та 

засобу формування в людині вмінь перекладати всі мови, якими «розмовляє» 

з нею дійсність, на мову почуттів. При цьому П. Юркевич вважав, що 

вихованцям слід прислухатися до того, що розповідають про світ і життя 
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прекрасні музи, не з метою стати художниками, композиторами чи поетами, 

а для того, щоб збагатитися досвідом та ідеями, щоб дух звикав до чистих, 

високих настроїв [82, с.3]. Особливого значення у вихованні молодої людини 

філософ надавав мистецтву співу. Розкриттю його педагогічних можливостей 

він присвятив спеціальний розділ у своєму «Курсі загальної педагогіки». 

Джерела морально-естетичної могутності цього виду музичної діяльності 

П. Юркевич вбачав у його спроможності вносити гармонію в душевний стан 

людини; розвивати в неї здатність до співпереживання й розуміння стану і 

життєвих ситуацій ближнього; виховувати в неї через пісню кращі почуття, 

відкривати їй шлях до людських сердець [82, с.3]. 

Школа, у якій не навчають співу, є, на переконання філософа-педагога, 

явищем ненормальним, оскільки вона не готує дітей до життя на волі, на 

просторі, під відкритим небом. А якщо школа дала світло без тепла, знання 

без здатності переживати, а завдяки переживанням – співчувати, то ці знання 

будуть використані лише як засоби для задоволення самолюбства, а не для 

суспільного блага, щастя й удосконалення людей. Ідеї П. Юркевича були 

творчо розвинені на початку XX століття І. Фолькельтом, Р. Штайнером та 

іншими прогресивними педагогами, які активно закликали до використання 

педагогічного потенціалу мистецтва в навчально-виховному процесі школи, 

вбачаючи в ньому ефективний засіб протидії все зростаючій інтелектуалізації 

освіти. Так, на думку Р. Штайнера, упровадження мистецтва до змісту та 

організаційних форм навчання і виховання школярів мало забезпечити, такі 

умови для формування їхньої особистості, за яких би інтелектуальне 

послідовно вироблялося з художнього, завдяки чому зберігалася б цілісність і 

життєва сила молодої людини. Ґрунтуючись на розумінні педагогіки як 

мистецтва, а педагога як художника, вальдорфська педагогіка накопичила 

цінний досвід ефективного використання педагогічного потенціалу 

мистецтва в навчально-виховній роботі з учнями та професійній підготовці 

вчителя [129, с.135]. 
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Важливим напрямом досліджень українських учених є наукові основи 

педагогіки мистецтва та музичної педагогіки. Так, О. Рудницька підкреслює 

значущість особистісних аспектів пізнання мистецтва, що «уможливлює 

досягнення гармонії у відносинах між індивідом і соціальною сферою життя» 

та забезпечується трьома напрямами навчального процесу: пізнанням 

предметного світу, культурою спілкування та потребою в самоосвіті [98, 

с.27]. Л. Масол звертає увагу на важливість культурологізації  

загальноосвітньої сфери й естетизації освітнього процесу [76, с. 2–8]. 

О. Олексюк наголошує на тому, що музичне виховання є важливою 

складовою естетичного виховання та відіграє особливу роль у всебічному 

розвитку особистості дитини. Авторка визначає специфіку музики як виду 

мистецтва, з одного боку, та специфіку дитячого віку – з іншого боку [84, с. 

5]. 

Не менш значимими моментами є питаннями теорії і методики 

музичної освіти й виховання. Так, О. Гумінська наголошує на тому, що 

сучасний урок музичного мистецтва, що використовує підручник, не 

можливий без високої пізнавальної та творчої активності учнів. 

Перспективними в такому аспекті є прийоми організації інформаційної 

взаємодії, створення та підтримки єдиного інформаційного поля. Ці прийоми 

спрямовані на тренування та розвиток пам’яті й формування репродуктивних 

знань, а також спрямовані на творче застосування знань та здібностей учнів. 

Завдяки підручнику учні зможуть самостійно застосовувати отримані знання 

та трансформувати їх [31, с. 18–21]. Г. Падалка зосереджує увагу на феномені 

музичної інтерпретації, розглядаючи її з різних боків, у різних наукових 

аспектах, де поняття інтерпретації відіграє вагому роль, що дає змогу 

якнайближче підійти до цілісного визначення сутності й естетичного змісту 

інтерпретації, з’ясувати психологічну природу феномену інтерпретації, його 

соціальні функції та педагогічні можливості розвитку. Дослідниця також 

зосереджується на висвітленні провідних питань у контексті наукової 

проблеми «інтерпретація музики» [88, с. 16 –23].  
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Низка дослідників особливу увагу звертає на музично-творчий 

розвиток молодших школярів. Так, О. Лобова розкриває основний вид 

діяльності дітей молодшого шкільного віку, описує різноманітні прийоми та 

методи активізації музичного сприймання, зокрема: підспівування вокальним 

творам, крокування під музику, передача характеру рухами, складання 

танцювальних композицій, проведення музичних вікторин, імпровізування 

ритмічного супроводу, порівняння творів, використання літературних 

(інколи живописних) творів із метою підсилення емоційного впливу музики, 

евристичні й творчі види діяльності – такі, як складання оповідань за 

музичними враженнями, добір репродукцій та «малювання» музики, показ 

певних особливостей звучання чи музичних «персонажів» умовними рухами 

тощо [71, с. 104–106]. Е. Печерська розкриває питання теорії та методики 

музичного виховання в початкових класах загальноосвітніх шкіл, описує 

низку педагогічних методів, прийомів і засобів реалізації та особливостей 

проведення уроків. Авторка подає зразки бесід з учнями на музичні теми, 

наводить приклади орієнтовної тематики уроків, поурочні методичні 

розробки з музики для всіх початкових класів [91, с.272].  

Здійснений науковий пошук засвідчив, що українськими дослідниками 

(Н. Абашкіна, Г. Апостолова, О. Боделан, Т. Євдокієва, В. Зоц, В. Кремень, 

Ю. Лахмотова, В. Пікельна, Л. Родіонова, Ю. Чопик та ін.) приділяється 

пильна увага аналізу теоретичних та практичних питань вальдорфської 

освіти, шляхів упровадження вальдорфських ідей в українську школу, 

зокрема в музичне виховання учнів (Г. Довганюк, Т. Нечитайло, С. Посохова) 

[1, 7, 41, 67, 93, 94, 108].  

Вагоме значення для розвитку українського вальдорфознавства мають 

монографія «Вальдорфська педагогіка: теоретико-методологічні аспекти» [42] 

та численні публікації О. Іонової. Розглядаючи систему поглядів Р. Штайнера 

в контексті інтеграції загальнолюдських і національних освітньо-виховних 

ідеалів, учена доводить, що фундаментом побудови дидактики й методики 

вальдорфської школи є зорієнтованість на цілісний гармонійний розвиток 
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особистості через пізнання законів тілесно-душевно-духовного розвитку 

людини. На основі зіставлення з кращими досягненнями світової та 

вітчизняної педагогіки визначаються інноваційні ідеї у вигляді детальної 

розробки основ людинознавства, що становлять основний внесок 

Р. Штайнера в теорію та практику педагогіки. Авторка проводить думку, 

згідно з якою зміст, форми, методи навчання у Вальдорфській школі 

підпорядковувалися єдиній меті – розвитку розумових, емоційно-вольових 

здібностей дитини з урахуванням її вікових й індивідуальних особливостей 

[108]. 

Публікації Н. Абашкіної присвячено вивченню функціонування 

Штайнер-шкіл в окремих країнах світу; особлива увага дослідниці 

звертається на розвиток вальдорфської педагогіки в Німеччині [1].  

Широкому спектру питань вальдорфської педагогіки присвячено 

дисертації українських учених (С. Гозак, О. Іонова, Л. Литвин, О. Лукашенко, 

С. Лупаренко, О. Мезенцева, В. Новосельська, О. Папач, В. Партола, 

О. Передерій). Так, однією з перших захищених в Україні дисертацій є 

дослідження О. Папач «Підготовка дітей дошкільного віку до навчання в 

школі на базі Центру вальдорфської педагогіки у м. Одесі» (1994). Авторка, 

охарактеризувавши базові принципи Штайнер-школи, показала, як їх 

застосування в організації навчально-виховного процесу та роботі з 

учителями і батьками вплинуло на формування готовності дітей до навчання 

в школі [89]. Така дослідницько-експериментальна діяльність була цілком 

новаторською в освітньому та науково-педагогічному просторі України 

першої половини 1990-х років [89]. 

Фундаментальною, методологічною працею, спрямованою на 

системний, аналітичний підхід до адаптації, реалізації й впровадження 

вальдорфської педагогіки в українську систему освіти є докторська 

дисертація О. Іонової «Науково-педагогічні основи навчально-виховного 

процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки» (2000), у якій 

обґрунтовані теоретико-методологічні засади Штайнер-педагогіки як 
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системи соціофілософських і загальнопедагогічних принципів, 

проаналізовано ґенезу та модифікацію ідей вальдорфської педагогіки в 

різних країнах світу [45]. О. Іоновою теоретично обґрунтовано чотири 

основні компоненту організаційно-педагогічної діяльності, спрямованої на 

системну реалізацію вальдорфських підходів при навчанні молодших 

школярів, а саме: мотиваційно-ціннісний, змістовно-підготовчий, 

процесуальний, аналітико-результативний тощо [45, с. 412]. 

У дисертації В. Новосельської «Естетичне виховання учнів у 

вальдорфських школах» (2004) на експериментальному рівні доведено, що 

системні здобутки вальдорфської педагогіки за умов відповідної адаптації 

доцільно застосовувати у процесі виховання учнів, а саме: методи впливу на 

свідомість та почуття учнів шляхом розповіді спеціально створених казок і 

моральних історій; методи стимулювання колективних обговорень і дискусій 

учнів у навчально-виховному процесі; методи організації групової та 

колективної художньо-творчої діяльності на уроках та у позаурочній роботі; 

завдання з мистецького формотворення та поліхудожні творчі завдання, що 

збагачують емоційно-почуттєву сферу та креативні здібності учнів; міжвікові 

художньо-прикладні проекти, що сприяють розвитку комунікативних 

навичок, взаємодії та взаємодопомоги учнів; елементи евритмії та малювання 

форм [87, 80, 81].  

С. Гозак у дисертації «Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської 

педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України» 

(2006) використано системний підхід до аналізу ідей вальдорфської 

педагогіки [26]. 

Результати дисертаційної роботи С. Лупаренко «Розвиток пізнавальної 

активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки» (2008) 

свідчать про позитивний вплив вальдорфської педагогіки на емоційний стан 

учнів та створення сприятливих умов для навчальної роботи та здорового 

розвитку дітей [73, с. 63]. 
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В. Партола у дисертації «Проблема формування інтелектуальних умінь 

молодших школярів у навчальному процесі вальдорфської школи» (2012) 

з’ясувала специфіку інтелектуального розвитку дитини у Вальдорфській 

школі, що полягає в орієнтації на цілісну психічну структуру дитини (єдність 

мислення, почуттів, волі) та вимагає урахування її вікових та індивідуальних 

особливостей. У спільному руслі обґрунтовуються й упроваджуються 

технології вальдорфських засобів із розвитку пізнавальної активності та 

інтелектуальних умінь молодших школярів (ритміка, художньо-образне 

навчання, активно-практичні проекти, диференційовані вправи тощо) та 

визначаються критерії їх сформованості [90].  

Подібними є й напрями впровадження в сучасну початкову школу 

вальдорфських ідей з акцентом на антропологічний підхід до організації 

навчально-виховного процесу [51].  

Важливі аспекти вальдорфської освіти досліджено й в інших 

дисертаціях, зокрема О. Лукашенко «Проблема збереження здоров’я 

молодших учнів у вальдорфській педагогіці» (2009) [72], Л. Литвин «Ідеї 

вальдорфської педагогіки у вітчизняній освіті» (2011) [69, 70], 

О. Передерій «Розвиток емоційно-оцінної складової Я-концепції учнів 

вальдорфської школи» (2013) [92], О. Мезенцева «Соціально-педагогічні 

основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності 

Вальдорфських шкіл» (2019) [80, 81]. 

Особливу значущість для наукової розробки порушеної проблеми 

мають компаративні розвідки українських учених (Л. Зеленська, О. Іонова, 

Л. Калашник, Ю. Лахмотова, О. Локшина, Л. Пуховська, А. Сбруєва, 

О. Сухомлинська, І. Хотченко та ін.), предметом уваги яких є процеси 

інтеграції у світовій освітній сфері, міжнародний досвід сучасної освіти [41–

66, 69, 106].  

У контексті предмета дослідження особливий інтерес викликає аналіз, 

здійснений О. Іоновою, С. Золотухіною та С. Лупаренко щодо розвитку 

музичної освіти в закладах загальної середньої освіти КНР. Учені з’ясували, 
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що загальною історичною тенденцією розвитку музичної освіти школярів у 

закладах загальної середньої освіти КНР є рух від запозичення цінностей і 

цілей у радянської системи (50-ті рр. ХХ століття) до усвідомленого й 

концептуально обґрунтованого цілепокладання в сучасній системі музичної 

освіти, яка постійно розвивається [40]. 

Водночас аналіз китайських і українських наукових джерел засвідчив, 

що комплексного дослідження, яке б розкривало особливості музичного 

виховання у початковій Вальдорфській школі КНР та України не 

проводилося, що й зумовило науковий пошук у цьому напрямі.  

Із метою уточнення термінологічного поля дослідження здійснено 

аналіз і конкретизацію основних понять. Так, антропософію (від грець. 

άνθρωποζ – людина та σοφια – мудрість), або антропософськи-орієнтовану 

духовну науку, розглянуто як учення про духовну основу світу та людини як 

цілісної тілесно-душевно-духовної істоти. Створена Рудольфом Штайнером 

(1861–1925) – видатним європейським мислителем, філософом, ученим, 

засновником вальдорфської педагогіки, який заклав духовний фундамент і 

вніс нові плідні імпульси й у інші галузі знання та людської діяльності 

(філософія, соціологія, медицина, мистецтво, архітектура, сільське 

господарство тощо). За Р. Штайнером, антропософія як духовно-наукове 

людинознавство, – це шлях пізнання, що прагне привести духовне в людині 

до духовного в Усесвіті, часткою й породженням якого є людська 

особистість. Завдяки антропософії людина може піднятися до тих вершин 

духовних переживань, які здатні показати, звідки людина приходить, куди 

вона прямує, якими є справжні цілі й сенс людського життя [110, 111]. 

Вальдорфська педагогіка у здійсненому дослідженні представлена як 

особистісно-соціальна система навчання, виховання й розвитку людини, що 

базується на антропософському образі людини як цілісної тілесно-душевно-

духовної істоти. Поняття «вальдорфська педагогіка» походить від назви 

першої Вальдорфської школи (Waldorfschule), створеної Р. Штайнером для 
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дітей робітників і службовців фабрики «Вальдорф-Асторія» (м. Штуттгарт, 

Німеччина, 1919 р.) [66]. 

Власне слово «Вальдорф» має безліч значень та існує понад 200 років. 

За Х. Хофріхтером, це слово визначається як топонім від назви містечка 

Валлдорф, що вперше згадано в документах Бенедиктинського монастиря 

Лорш (779 р.). Слово «Вальдорф» увійшло в назву низки підприємств, 

заснованих сімейною династією Асторів, які зберігали традицію свого 

пращура, котрий покинув ці землі у пошуках іншої долі, мандрував до 

Америки та згодом став одним із найбільших власників нерухомості. У 

містечку Валлдорф і досі існує організація допомоги людям похилого віку, 

заснована на його кошти. Сьогодні фонд Астор відповідає за утримання 53 

апартаментів і 70 лікарняних місць для людей похилого віку, центр 

обслуговування та реабілітації. Тримаючи зв’язок із батьківщиною пращура, 

сімейна династія всі свої підприємства називала подвійним іменем 

«Вальдорф-Асторія» [80, 81].  

У понятті «вальдорфська педагогіка» прикметник вживається як 

загальна назва, у понятті «Вальдорфська школа» (заклад загальної середньої 

освіти, що працює на засадах вальдорфської педагогіки) – як власна назва, 

тому в першому випадку слово «вальдорфська» пишеться з малої літери, у 

другому – із великої. 

Поряд із терміном «вальдорфська педагогіка» використовується термін 

«Штайнер-педагогіка», або «педагогіка Рудольфа Штайнера», відповідно 

синонімічними поняттю «Вальдорфська школа» є поняття «Штайнер-школа», 

або «Школа Рудольфа Штайнера». 

У деяких країнах світу (Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, 

Фінляндія, Франція) використовується  виключно ім’я автора педагогіки – 

Рудольфа Штайнера. Водночас у багатьох країнах, зокрема у КНР та Україні,  

терміни «вальдорфська педагогіка» та «Штайнер-педагогіка (педагогіка 

Рудольфа Штайнера)», «Вальдорфська школа», «Штайнер-школа (Школа 

Рудольфа Штайнера)» застосовуються як синонімічні, взаємозамінні, що в 
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такий спосіб пов’язує педагогіку як з автором філософсько-педагогічної ідеї, 

так і з її практичною реалізацією в першій школі такого типу [58, с.119–131, 

59 с.206 –216, 105]. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Установлено, що музична освіта й виховання школярів у закладах 

загальної середньої освіти КНР виконує важливу місію в розвитку духовної 

культури людини та її творчих здібностей.  

1.1. Основними шляхами наукового осмислення порушеної проблеми в 

китайській психолого-педагогічній літературі є такі: 

– місце і роль музичного виховання в загальній освіті школярів (Ван 

Юйхе, Ван Юй І, Су Цзюнь, Фань Чжень Сюань, Чжоу Шэннань, Цюй 

Баокуй); 

– теорія та методика музичної освіти особистості (Ма Дунфен, Юань 

Шанці);  

– становлення та розвиток національної системи музичної освіти 

школярів (Ван Юйхэ, Лю Пей, Ма Да, Сю Хайлінь, Фэн Ланфань, Цюй 

Баокуй); 

– специфіка музичної освіти школярів у КНР та в Росії (Гуан Цзіанхуа, 

У Юіюі, Чжан Пэйли); 

– підготовка вчителів музики (Лі Чуньпен, Лін Хай, Ма Цзюнь, Цзінь 

Нань, Цюй СяоЮй, Чан Ліін, Чен Дін,Чжан Ї, Чжао Веньфан).  

1.2. Проаналізовано дисертації китайських авторів (Ван Гуанхуа, Лі 

Цзюньюй, Лу Шаньшань, Фу Сяо Ся, Уюнтена Цзян Цзюнь), які присвячені 

питанням становлення і розвитку загальної освіти в КНР, зокрема музичної 

освіти школярів, а саме: Лю Цін «Вища музично-педагогічна освіта в 

сучасному Китаї» (2009 р.), Ян Бохуа «Музичне виховання в загальноосвітніх 

школах сучасного Китаю» (2009 р.), Дін Юнь «Формування музичної 

культури молодших школярів у процесі фортепіанного навчання в 
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мистецьких позашкільних закладах освіти» (2016 р.), Чжоу Шеннань 

«Розвиток загальної музичної освіти в Китаї (1950–2014 рр.)» (2018 р.). 

1.3. Вивчено праці (Ван Бінчжао, Го Ціцзя, Лю Дехуа, Чжу Імін, Шень 

Іньчжень), що присвячено загальним проблемам вальдорфської освіти у КНР, 

зокрема висвітленню специфіки вальдорфського музичного виховання 

порівняно з традиційним (конфуціанським) музичним вихованням (Сюе 

Сяохуа), підготовці вчителів музики для вальдорфських шкіл (Вен Пен, Гу 

Сін, Джан Цхіін, Ліан Джанхуа).  

2. Констатовано, що в українському освітньому просторі порушена 

проблема знаходиться в полі пильної уваги вчених, педагогів країни. 

2.1. Проблема музичної освіти школярів у закладах загальної середньої 

освіти досліджується в таких основних напрямах: історія гуманізації 

музичної освіти (С. Горбенко, О. Корнілова), розвиток музичної освіти учнів 

(Т. Раструба), наукові основи педагогіки мистецтва та музичної педагогіки 

(Л. Масол, О. Олексюк, О. Рудницька), теорія і методика музичної освіти й 

виховання (О. Гумінська, Г. Падалка, О. Ростовський), музично-творчий 

розвиток молодших школярів (О. Лобова, Е. Печерська) тощо. 

2.2. Українськими дослідниками (Н. Абашкіна, Г. Апостолова, 

О. Боделан, Т. Євдокієва, В. Зоц, В. Кремень, Ю. Лахмотова, В. Пікельна, 

Л. Родіонова, Ю. Чопик та ін.) приділяється значна увага аналізу теоретичних 

і практичних питань вальдорфської освіти, шляхів упровадження 

вальдорфських ідей в українську школу, зокрема в музичне виховання учнів 

(Г. Довганюк, Т. Нечитайло, С. Посохова). 

2.3. З’ясовано, що вивченню широкого спектру питань вальдорфської 

педагогіки присвячено дисертації українських науковців, зокрема докторську 

дисертацію О. Іонової «Науково-педагогічні основи навчально-виховного 

процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки» (2000) та 

кандидатські дисертації, а саме: О. Папач «Підготовка дітей дошкільного 

віку до навчання в школі на базі Центру вальдорфської педагогіки у 

м. Одесі» (1994), В. Новосельська «Естетичне виховання учнів у 
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вальдорфських школах» (2004), С. Гозак «Гігієнічна оцінка впровадження 

вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних 

закладах України» (2006), С. Лупаренко «Розвиток пізнавальної активності 

молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки» (2008), 

О. Лукашенко «Проблема збереження здоров’я молодших учнів у 

вальдорфській педагогіці» (2009), Л. Литвин «Ідеї вальдорфської педагогіки 

у вітчизняній освіті» (2011), В. Партола «Проблема формування 

інтелектуальних умінь молодших школярів у навчальному процесі 

вальдорфської школи» (2012), О. Передерій «Розвиток емоційно-оцінної 

складової Я-концепції учнів вальдорфської школи» (2013), О. Мезенцева 

«Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в 

діяльності Вальдорфських шкіл» (2019). 

3. Аналіз китайських і українських наукових джерел засвідчив, що 

комплексного дослідження, яке б розкривало особливості музичного 

виховання у початковій вальдорфській школі КНР та України не проводилося, 

що й зумовило науковий пошук у цьому напрямі.  

4. Проаналізовано й уточнено суть основних понять, що стосуються 

проблеми дослідження, а саме: 

– антропософія (від грець. άνθρωποζ – людина та σοφια – мудрість), або 

антропософськи-орієнтована духовна наука – учення про духовну основу 

світу та людини як цілісної тілесно-душевно-духовної істоти. Створена 

Рудольфом Штайнером (1861-1925) – видатним європейським мислителем, 

філософом, ученим, засновником вальдорфської педагогіки; 

– вальдорфська педагогіка – особистісно-соціальна система навчання, 

виховання й розвитку людини, що базується на антропософському образі 

людини як цілісної тілесно-душевно-духовної істоти. Поняття «вальдорфська 

педагогіка» походить від назви першої Вальдорфської школи (Waldorfschule), 

створеної Р. Штайнером для дітей робітників і службовців фабрики 

«Вальдорф-Асторія» (м. Штуттгарт, Німеччина, 1919 р.); 
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– Вальдорфська школа – заклад загальної середньої освіти, що працює 

на засадах вальдорфської педагогіки. 

З’ясовано, що у понятті «вальдорфська педагогіка» прикметник 

вживається як загальна назва, у понятті «Вальдорфська школа» – як власна 

назва, тому в першому випадку слово «вальдорфська» пишеться з малої 

літери, у другому – із великої. Поряд із терміном «вальдорфська педагогіка» 

використовується термін «Штайнер-педагогіка», або «педагогіка Рудольфа 

Штайнера», відповідно синонімічними поняттю «Вальдорфська школа» є 

поняття «Штайнер-школа». 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ  

КНР ТА УКРАЇНИ 

 

2.1. Порівняльний аналіз тенденцій становлення та розвитку 

вальдорфського руху у КНР та Україні 

 

Одним із джерел визначення сучасної стратегії розвитку освіти є аналіз 

світового педагогічного досвіду гуманістичної орієнтації, зокрема 

Вальдорфської школи, яку ЮНЕСКО визнало школою XXI століття, завдяки 

тому, що вона на практиці реалізує цілі й ідеали гуманістичної педагогіки. 

Вальдорфська школа органічно поєднує в собі вимоги певного суспільного 

середовища та інтереси, потреби особистості в індивідуальній творчості, 

самовизначенні й самореалізації. Саме тому в розвинутих країнах світу, де 

суспільна думка поставила педагогічні питання в центр соціальних проблем, 

кількість вальдорфських шкіл невпинно зростає й за останні 20 років 

збільшилася втричі [9]. 

Вальдорфська педагогіка – це міжнародний культурно-освітній рух, 

пов’язаний із ім’ям Рудольфа Штайнера. Найбільшого поширення 

вальдорфські школи отримали в Німеччині, Нідерландах, Швеції, Великій 

Британії, Австрії, США. Є школи в Африці, Південній Америці, Японії, Китаї 

та інших країнах [6, 54]. 

У 2019 році святкувалося 100-річчя від заснування першої 

Вальдорфської школи (1919 р.). Узагальнення наукових джерел (О. Іонова, 

Ф. Карлгрен, Е. Краніх, О. Лукашенко, О. Мезенцева, І. Стражникова, 

Ю. Чопик та ін.) [9–33, 34, 36, 37, 42, 47, 48, 58], урахування особливостей 

суспільно-політичних і культурно-освітніх змін у світі, розвитку психолого-

педагогічної науки, збільшення впливу ідей Штайнер-педагогіки 

уможливило висвітлення основних п’яти етапів становлення та розвитку 



62 
 

 

міжнародного вальдорфського руху впродовж ста років, а саме: І етап (1919–

1937 рр.); ІІ етап (1938–1944 рр.); ІІІ етап (1945–1968 рр.); ІV етап (1969–1990 

рр.); V етап (1991–2019 рр.). 

Розглянемо це детальніше. 

І етап (1919–1937 рр.) – етап наукового обґрунтування та втілення в 

освітню практику концептуальних положень Штайнер-педагогіки.  

Ідеї щодо вільного розвитку дитини Р. Штайнер висловлював у перших 

докладах на педагогічну тематику, які були зроблені в різних містах 

Німеччини на початку ХХ століття. Поступово ці ідеї поширювалися і 

сформувалися умови для заснування школи. Особливу увагу видатний 

педагог приділяв відбору майбутніх учителів і їхній підготовці до роботи у 

вільній Вальдорфській школі. Вальдорфська школа була новаторством у 

галузі педагогіки, тому її засновник хотів усебічно підготувати ретельно 

відібраних, захоплених його ідеєю, учителів [74, с.12].  

7-го вересня 1919 року відбулося торжество з приводу відкриття 

Вільної вальдорфської школи (м. Штуттгарт, Німеччина) із вісьмома класами 

і приблизно 300 учнями. Дівчатка і хлопчики почали вчитися разом, до чого 

не звикли ані діти, ані вчителі [74, с. 12]. 

Після заснування першої Вальдорфської школи почали відкриватися 

школи й у інших містах. Так, у Німеччині було відкрито школи в мм. Кельн 

(1921 р.) та Гамбург-Вандсбек (1922 р.) [27].  

Перша Вальдорфська школа за межами Німеччини була відкрита у 

1923 році в м. Гаага (Нідерланди) (цього ж року була відкрита ще одна 

Вальдорфська школа в німецькому м. Ессен), у 1925 році в м. Лондон 

(Велика Британія). Зусилля Р. Штайнера з ознайомлення суспільства з 

Вальдорфською школою та вальдорфською педагогікою підтримувалися 

також проведенням лекцій із боку перших вальдорфських учителів. Ця 

робота була продовжена також після смерті Рудольфа Штайнера (1925 р.).  

Так, у 1926 році відкривалися нові школи в мм. Базель (Швейцарія), 
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Будапешт (Угорщина), Ганновер (Німеччина), Кінгс Лекнглі (Лондон, Велика 

Британія), Осло (Норвегія) [27]. 

На початку 30-х років у Німеччині працювало 8 шкіл (мм. Берлин, 

Бреслау, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Ессен, Кассель, Штутгарт).  У 1933 

році було створено Союз вільних вальдорфських шкіл (м. Штуттгарт) [27]. За 

межами Німеччини вальдорфські школи були відкриті в таких країнах, як: 

Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Угорщина, 

Швейцарія. 

Із приходом до влади нацистів (1934 р.) було відзначено, що 

вальдорфська освіта не відповідає принципам націонал-соціалізму, тому такі 

школи повинні бути виключені з освітньої системи. Починаючи з 1935 р. в 

Німеччині було заборонено приймати учнів на навчання у вальдорфські 

школи й поступово всі вальдорфські школи в Німеччині були закриті.  

ІІ етап (1938–1944 рр.) – етап заборони націонал-соціалістами роботи 

німецьких вальдорфських шкіл. 

Під час існування фашистського режиму в Німеччині вальдорфські 

школи були заборонені, а вчителі емігрували до Швейцарії, Великої Британії 

та США.  

У 1938 р. після анексії Німеччиною Австрії припинила своє існування 

школа у м. Відень; у 1941 р. закрилася школа в м. Гаага, отже, під час другої 

світової війни всі Штайнер-школи в Голландії були закриті. Школярам 

довелося йти навчатися до інших шкіл, де вони виявили себе здібними 

учнями [47, 48]. 

Продовжували працювати англійські, швейцарські та американські 

вальдорфські школи. 

ІІІ етап (1945–1968 рр.) – етап відродження зруйнованого нацистами 

вальдорфського руху, що супроводжувалося відкриттям нових 

вальдорфських шкіл не лише в Європі, й у Північній та Південній Америці. 

У 1945 році, коли закінчилася війна, у середині жовтня, в Німеччині, у 

м. Штутгарт відбулася перша педагогічна конференція вальдорфських 



64 
 

 

учителів. Ця конференція була пов’язана з відновленням роботи 

вальдорфських шкіл у Німеччині (мм. Ганновер, Гамбург-Вандсбек, 

Штутгарт). У мм. Енгельберг, Марбург та Тюбінген були відкриті нові 

вальдорфські школи. У 1946 році було відновлено роботу Штутгартського 

Семінару вальдорфської педагогіки та Союзу вільних вальдорфських шкіл. 

Згодом цей Союз почав видавати свій журнал «Die Kunst der Erziehung» 

(«Мистецтво виховання») [27, 47, 48]. У 1951 році у ФРГ налічувалося 25 

вальдорфських шкіл, а у ГДР – була лише одна школа.  

Упродовж 1945–1955 рр. у світі спостерігався «вальдорфський бум», 

усе більше й більше з’являлося нових вальдорфських шкіл. Так, було 

відкрито чотири школи у Великій Британії, три – у Швейцарії, три – у США, 

дві – у Данії та дві – у Франції. У цей період відкрилися також по одній 

Вальдорфській школі в Аргентині та Бразилії. У 1950 році поновила свою 

роботу Вальдорфська школа в м. Осло (Норвегія). У ті часи більше всього 

вальдорфських шкіл було в Європі (налічувалося 53 школи) [47, 48]. 

До кінця 60-х років нові школи в Німеччині не створювалися, щоб 

об’єднати та зміцнити вже існуючі школи. За цей час і в інших країнах 

Європи з’явилася невелика кількість Штайнер-шкіл (разом із німецькими 

вальдорфськими школами в Європі на кінець 60-х років було приблизно 40 

шкіл) [47, 48]. 

У 1967 році був заснований Центр підготовки вчителів вальдорфських 

шкіл у м. Детройт (США), а у 1968 році у м. Торонто була заснована перша 

канадська школа Р.Штайнера [15].   

ІV етап (1969–1990 рр.) – етап визнання Вальдорфської школи як 

найуспішнішого внеску Німеччини у світову педагогіку, що зумовило 

закономірний сплеск інтересу та заснування нових вальдорфських шкіл як у 

Німеччині, так і за її межами. 

У 1969 році святкувалося 50-річчя від дня заснування першої 

Вальдорфської школи у м. Штутгарт. На цьому святкуванні були присутні 

відомі в Німеччині діячі науки, культури, освіти, серед яких були вже 
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випускники вальдорфських шкіл та їхні батьки, а також батьки тих дітей, які 

навчалися у Штайнер-школах. Під час святкування пролунали досить добрі 

відгуки про вальдорфську педагогіку – як взірець ефективної організації 

школи, де навчально-виховний процес є засобом цілісного розвитку дитини. 

Така висока оцінка сприяла значному розвитку вальдорфського руху й 

у Німеччині почали досить швидко відкриватися нові школи. 

У 1970 році була створена Міжнародна Рада вальдорфської / Штайнер 

освіти «Гаазьке Коло» (Нідерланди) як міжнародний консультативний орган, 

що об’єднує представників національних асоціацій вальдорфської педагогіки. 

У 1971 році була заснована інша організація – Благодійний фонд «Друзі 

мистецтва виховання» («Freunde der Erziehungskunst», м. Берлін, Німеччина), 

яка підтримує й консультує з вальдорфської педагогіки за межами Німеччини. 

У 1979 році була створена Вільна вища школа духовної науки та педагогічна 

секція Гетеануму (м. Дорнах, Швейцарія) [15].  

У Німеччині з’явилися нові навчальні заклади для підготовки 

вальдорфських спеціалістів, зокрема Інститут вальдорфської педагогіки у 

м. Віттен-Аннен (1973 р.), Вільний педагогічний Центр у м. Маннгейм (1978 

р.). У 1988 році у мм. Гамбург та Кілі було проведено навчальні вальдорфські 

семінари. Так само й у інших західних європейських країнах – таких, як 

Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія [15].    

Упродовж досліджуваного етапу постійно зростала кількість 

вальдорфських шкіл у Європі – зі 100 до 400. Більш всього було відкрито 

шкіл у Нідерландах (приблизно 80 шкіл), Швейцарії (більше 30 шкіл), 

Великій  Британії та Норвегії (приблизно по 20 шкіл) [15].    

V етап (1991–2019 рр.) – етап динамічного розвитку міжнародного 

вальдорфського руху, який охопив країни колишнього Радянського Союзу та 

колишнього соціалістичного табору, держави Азії (КНР, Південна Корея, 

Таїланд, Філіппіни, Японія тощо), Австралію, Нову Зеландію тощо.  
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Із розпадом Радянського Союзу почали відкриватися вальдорфські 

школи в республіках колишнього СРСР. Так, ще в 1990 році в м. Москва 

(Росія) був відкритий суспільно-педагогічний центр «Аристотель», який 

сприяв поширенню вальдорфських ідей і розвитку вальдорфських шкіл у 

Росії. Центру допомагали зарубіжні вальдорфські вчителі з Німеччини, Данії, 

Швеції та Фінляндії. У Центрі «Аристотель» проводилися лекції, бесіди, 

практичні мистецькі заходи. У 1990 році також був організований перший 

дворічний семінар із підготовки майбутніх вальдорфських педагогів, який 

працював у мм. Москва та С.-Петербург. Вальдорфські організації виникали 

й у інших містах (Казань, Красноярськ, Самара, Ярославль тощо). Відкриття 

вальдорфських шкіл у Росії стало можливим після того, як педагоги 

закінчили семінар із підготовки професійних вальдорфських учителів. Першу 

Вальдорфську школу було відрито в м. Москва (1992 р.) [74, с. 40]. 

Вальдорфський рух, особливо в Європі, достатньо соціально активний. 

Він представлений у роботі спеціальних міжнародних організацій.  Окрім 

вище зазначеного Союзу вільних вальдорфських шкіл, це Європейська Рада 

Штайнер/вальдорфської освіти (ECSWE), Міжнародна Рада вальдорфської / 

Штайнер освіти («Гаазьке Коло»), Міжнародна Асоціація вальдорфської 

освіти у Центральній та Східній Європі (IAO), Благодійний фонд «Друзі 

мистецтва виховання» («Freunde der Erziehungskunst», м. Берлін, Німеччина), 

«Міжнародна асоціація Штайнер/вальдорфської ранньої освіти дітей» 

(«IASWECE» – «International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood 

Education», м. Дорнах, Швейцарія), Вільна вища школа духовної науки та 

педагогічна секція Гетеануму (м. Дорнах, Швейцарія) тощо. Із 2003 року 

відповідно до законодавства Бельгії була зареєстрована громадська 

організація з правом мати представника в Європарламенті – Європейська 

Рада Штайнер / Вальдорфської педагогіки, що об’єднує 27 національних 

асоціацій вальдорфської педагогіки, які представляють понад 650 шкіл 

Європи [47, 48, 74]. 
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Вальдорфські громадські організації широко співпрацюють із 

різноманітними політичними ініціативами, іншими громадськими 

організаціями, науковими установами та ЮНЕСКО, відстоюючи право на 

дитинство як одного з основних прав людини, підвищуючи свідомість 

громадськості щодо проблем дитинства, освіти, здоров’я [47, 48].  

На рубежі тисячоліть (2000 р.) відбувалася значна подія: ЮНЕСКО 

визнала вальдорфську школу школою ХХІ століття.  

У третьому тисячолітті кількість вальдорфських шкіл збільшилася в 

рази. Так, наприклад, в Австралії кількість шкіл зросла з 2 до 52 (у 19 разів 

більше, ніж у Німеччині), у Швеції – із 3 до 46 (майже в 14 разів більше). 

Активно розвивалися школи у США (126 шкіл), Бразилії (35), Канаді (19), 

Південній Африці (16), Аргентині (14), Мексиці (13) (Waldorf World List, 

2018, 2020) [47, 48]. 

Станом на квітень 2018 р., окрім країн, «традиційно» пов’язаних з 

вальдорфською педагогікою, тобто Німеччини (242 школи), Нідерландів 

(103), Швейцарії (31), Бельгії (31), Італії (30), Великої Британії (29), Австрії 

(20) та Данії (15), відкритими до ідей Р. Штайнера виявилися країни 

Скандинавії (Швеція – 46, Норвегія – 32, Фінляндія – 25), Австралії (52) та 

Нової Зеландії (10). Разом із у Греції немає жодної такої школи (Waldorf 

World List, 2018, 2020). У таких країнах як Данія, Німеччина, Норвегія, 

Фінляндія, Швеція, Швейцарія, де вальдорфські школи існують давно і 

мають високий авторитет, держава підтримує їх економічно та використовує 

елементи педагогічної системи для реформування освіти в цілому [15, 47, 48].  

Активне впровадження вальдорфських ідей спостерігається в країнах 

колишнього соціалістичного табору та колишнього СРСР, після зміни 

політичної системи. Так, станом на 2020 р. кількість вальдорфських шкіл 

така: в Угорщині –  43, Чеській Республіці – 20, Росії – 21, Румунії – 13, 

Естонії – 10, Польщі – 7, Словенії – 5, Україні та Литві – по 4, Хорватія – 2, 

Словаччині та Латвії – по 3, Грузії, Болгарії, Молдові, Вірменії, Киргизстані, 

Казахстані та Таджикистані – по 1 (Waldorf World List, 2020). Хоча нові 
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політичні системи і надають можливості створювати нові школи, однак 

випадки, коли вони підтримуються державою, є скоріше винятком, ніж 

правилом. Тож процес заснування та підтримки вальдорфських шкіл у цих 

країнах є незрівнянно матеріально та організаційно важчим, ніж у країнах 

Західної Європи [47, 48]. 

Поширився імпульс розвитку вальдорфської педагогіки й у Азії. 

Відмінність культурних традицій, релігійних основ азіатських держав 

подекуди роблять упровадження будь-якої, відмінної від державної, 

педагогіки неможливим. Так, скажімо, є цілком природно, що немає жодної 

Вальдорфської школи у країнах Ісламу, проте школи Ізраїлю (23 шкіл), 

Південної Кореї (12), Японії (7), Індії (7), Філіппін (4), Тайваню (4), Таїланду 

(3), Непалу (1) є цікавим поєднанням європейської освітньої традиції з 

тамтешнім національним культурним колоритом (Waldorf World List, 2018, 

2020). [47, 48]. 

На сьогодні у світі існує приблизно 1200 вальдорфських шкіл у 67 

країнах світу [15]. 

Здійснена періодизація окреслює поступ міжнародного вальдорфського 

руху в глобальному масштабі, однак вона передбачає численні модифікації в 

межах окремих країн.  

Вивчені в ході дослідження підходи до реалізації вальдорфських ідей в 

освітній практиці різних країн дозволяють зробити висновок про 

пластичність і рухливість Вальдорфської школи, її високу адаптивність до 

освітньо-культурних умов конкретної країни. Так, вальдорфські підходи до 

освіти дитини істотно відрізняються від традиційного конфуціанського 

навчання школярів у КНР. Разом із тим в останні роки вальдорфські школи у 

КНР набувають усе більшої популярності. 

Становлення вальдорфських шкіл у КНР  

Ще 15-20 років тому в Китаї не було жодного вальдорфського закладу; 

нині же існують дві сотні дитячих садків і більше сімдесяти початкових шкіл. 
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У країні, яка продовжує шукати свою національну ідентичність, 

вальдорфський рух швидко стає одним із найвпливовіших контркультур. 

Відзначимо, що перші паростки вальдорфського руху в Китаї з’явилися 

ще наприкінці 30-х на початку 40-х рр. минулого століття. У 1938–1939 рр. 

велика німецька діаспора в м. Тяньцзінь заснувала вальдорфські навчальні 

гуртки для німецьких дітей. Згодом у ці гуртки почали приймати й 

китайських дітей, батьки яких працювали на німецьких заводах, 

розташованих на території м. Тяньцзінь. Китайські дітлахи, які навчалися в 

цих гуртках, проживали на території закладу. 

Німецька колонія, розташована на території Китаю, мала незалежний 

статус, тому з 1940 року вальдорфський заклад м. Тяньцзінь отримав право 

видавати сертифікати про повну початкову освіту. Ці сертифікати підписував 

сам голова м. Тяньцзінь і планувалося, що ці сертифікати будуть 

прирівнюватися до сертифікатів державного зразка. Нажаль, школа зробила 

декілька випусків, але у зв’язку з окупацією Китаю Японією процедура 

визнання сертифікатів проведена не була [75]. 

У 1941 році у початковому вальдорфському закладі м. Тяньцзінь 

навчалося 15 дітей, а у 1948 році кількість дітей зросла до 27 [75]. 

Після приходу до влади Мао Цзедуна німецька діаспора припинила 

своє існування, згодом зникли і вальдорфські заклади. Діти, які навчалися у 

вальдорфських закладах м. Тяньцзінь, разом із своїми вчителями переїхали 

до Європи.    

Наприкінці 80-х рр. ХХ століття в Китаї знову почали цікавитися 

вальдорфською педагогікою. Досвід навчання у вальдорфських школах 

китайські педагоги почали переймати від вальдорфських учителів США. 

Спочатку цей процес відбувався у вигляді навчальних гуртків, курсів, класів 

у приватних закладах тощо. У країні почали засновувати освітні організації, 

які використовували досвід вальдорфської педагогіки. Загалом застосування 

терміну «вальдорфська педагогіка» у КНР стало синонімом терміну 



70 
 

 

«новаторська педагогіка», при цьому це не завжди збігалося з використанням 

досвіду вальдорфської педагогіки [76]. 

Започаткування сучасного вальдорфського руху у КНР відбулося в 

1994 р. Це було пов’язано з поширенням ідей особистісно-орієнтованої 

освіти, сплеском інтересу до зарубіжних педагогічних концепцій [76]. 

Поштовхом до поширення ідей вальдорфської школи у КНР стало 

проведення на Тайвані (1994 р.) педагогічної конференції за участі 

вальдорфських педагогів Австралії. За ініціативи австралійських та 

китайських учителів було відкрито першу вальдорфську школу в м. Ченду 

(1994 р.). У школі навчалося лише п’ять дітей і через фінансові труднощі, 

відсутність вальдорфських фахівців вона тимчасово припинила свою 

діяльність. Це спонукало педагогів-ентузіастів м. Ченду вирушити до 

навчання та отримання вальдорфської освіти у Великій Британії та США [92–

94]. 

Використання чогось нового в китайській системі освіти завжди 

асоціювалося з приватними школами, тому активному розвитку 

вальдорфської педагогіки в КНР сприяло прийняття Закону «Про заохочення 

приватної освіти» (2003 р.). До прийняття цього Закону суттєві переваги 

мали державні школи та школи з поглибленим вивченням окремих 

предметів. 

Починаючи з 2004 року в Китаї з’явилося більше 70 тисяч приватних 

шкіл. Найбільша кількість приватних шкіл у м. Пекін. В останні роки батьки 

надають перевагу приватним школам, до яких відносяться й вальдорфські 

школи  [73].    

Вальдорфські школи з’являються в різних містах КНР. Школи красиві 

всередині та зовні, часто розташовані за межами міста, де вони можуть 

придбати більше землі й знаходитися у природному оточенні. Зв’язок із 

природою дуже важливий для вальдорфських шкіл і розпис стін відбиває цей 

характерний акцент. Школи мають, як правило, натуральний дерев’яний 

інтер’єр, обладнані м’якими килимами, теплими стінами, дерев’яними 
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іграшками, музичними кімнатами, приватними садами, а також чудовими 

обідніми залами [73].    

Відомо, що в деяких країнах вальдорфським школам відмовляють у 

державному фінансуванні через їх нібито релігійну основу. Для китайських 

батьків дуже важливим є зв’язок вальдорфських шкіл із природою та 

духовним світом. Отже, вальдорфські школи розглядаються як приваблива 

альтернатива для елітарного класу або тих, хто може собі це дозволити 

навчати дітей у таких школах. Гуманістичне вчення – це невелика ціна, яку 

потрібно заплатити за все, що отримують діти: малі розміри класів, 

міжнародний стиль і сприятливе середовище [73].    

На Заході деякі батьки критично ставляться до вальдорфських шкіл, 

оскільки діти дуже багато грають, часто не навчаються читати до початку 

другого або третього класу (до дев’яти років). Проте в Китаї це розглядається 

як альтернатива «гонці щурів» місцевих шкіл, і батьки вважають, що це 

прекрасний варіант для їхньої дитини.  

Загалом вальдорфські школи є елітними, дорогими й дуже різними у 

своєму підході. Західна думка і способи часто ідеалізуються в китайському 

суспільстві. Загальною тенденцією для середнього та вищого класів є те, щоб 

відправити свою дитину на Захід навчатися в середній школі та університеті. 

Діти, які проходять через вальдорфські школи, швидше за все слідуватимуть 

за цією тенденцією і поїдуть Захід для подальшого навчання. 

Поява Закону «Про заохочення приватної освіти» сприяла активному 

розвитку вальдорфської педагогіки у КНР, він став правовим підґрунтям для 

роботи приватних навчальних закладів, зокрема вальдорфських шкіл. 

Китайські педагоги (Лі Зеву, Тхаг Черрі, Хуан Сяосін, Чжан Лі та ін.), які 

навчалися за кордоном, стали ініціаторами відкриття нових вальдорфських 

шкіл у таких містах, як: Ченду (2004 р.), Цінтао (2004 р.), Чанпін (2009 р.) 

[94]. 

Досить цікавою є історія появи Вальдорфської школи в м. Ченду. У 

1994 році Гаррі Хуан і його дружина Чжан Лі керували крихітним 
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рестораном Лілі Бургер на березі річки Цзінь у м. Ченду (столиця провінції 

Сичуань). Місто ще не було семимільйонним мегаполісом, яким воно є 

сьогодні, і багато людей усе ще жили в мальовничих дерев’яних будинках 

старого міста. На тисячі кілометрів на північний захід від м. Пекін, Ченду був 

притулком великих прибережних китайських міст і воротами до Тибету. 

Одного разу до ресторану приїхала австралійська пара. Чоловік – людина 

тонка й аскетична, із пронизливими очима, почав говорити про ідеальну 

систему освіти, яка була введена в Центральній Європі на початку ХХ 

століття. Підкреслюючи необхідність допомогти дитині розвиватися як 

особистості, система освіти ґрунтувалася на ідеях перевтілення, вільної волі 

й індивідуальності. Після чотирьох днів пара виїхала, заохочуючи Гаррі і Лі 

залишатися на зв’язку [93, 94].  

Через кілька тижнів Гаррі написав до Емерсонського коледжу, 

Інституту альтернативного навчання в Англії, йому запропонували повну 

стипендію для вивчення вальдорфської освіти та ідей Рудольфа Штайнера, 

який заснував вальдорфський рух. Гаррі на той час не прочитав жодного 

слова зі творів Рудольфа Штайнера, але він негайно сприйняв вальдорфські 

ідеї. Лі була вагітна першою дитиною, але пізніше вона поїхала слідом за 

Гаррі в Англію і почала вчитися [95, 96]. 

Після майже десятиліття вивчення системи Р. Штайнера подружжя 

Гаррі і Лі повернулися до Ченду, щоб заснувати першу вальдорфську школу 

Китаю. Спочатку школа була своєрідним бойовим дитячим центром на 

занедбаному рибальському курорті, де взимку та влітку було тяжко дихати 

через комарів. У зв’язку з чим ще до закінчення першого семестру всі батьки 

забрали своїх дітей, навіть Гаррі і Лі відправили своїх дітей до батьків Гаррі 

й залишилися наодинці з комарами. Школа не мала змогу сплатити свої 

борги, і подружжя почало сумніватися, чи потрібне це навчання китайським 

батькам і дітям [94, 95, 96]. 

Водночас по всій країні ідеї вальдорфської освіти почали набирати 

обертів. В Інтернеті поширювалися розповіді про молодого німецького 
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вальдорфського освітянина, який захоплювався вальдорфськими ідеями та 

працював із бідними селянами на півдні Китаю. Розпочалися передачі на 

китайському державному телебаченні, і багато людей зацікавилися теоріями 

Р. Штайнера про альтернативні стилі життя: біодинамічне землеробство (вид 

органічного землеробства), антропософію, евритмію тощо [96]. 

Щоб завоювати батьків, Гаррі і Лі провели семінари, організували 

заняття зі глиняного моделювання, виготовлення ляльок й акварелі. 

Волонтери почали з’являтися в школі. Більшість із них були китайцями, але 

приїжджали й іноземці, і всі вони жили разом у школі. Іноземні вальдорфці 

були стурбовані тим, що більшість китайців не читали праць Р. Штайнера, 

водночас китайці цікавилися, чи є вальдорфське бачення сумісним із 

китайською культурою. Дебати на цю тему тривали впродовж китайського 

весняного фестивалю Нового року [94 – 96]. 

Восени (13 вересня) 2004 року Лі та її чоловік Гаррі ще раз спробувати 

відкрити Вальдорфську школу в м. Ченду. Більшість учнів у початкових 

класах були дітьми вчителів, які зробили значний крок назустріч 

вальдорфській системі. Треба зазначити, що незважаючи на те, що Китай 

прийняв вільну економічну систему, політичне й культурне життя, уся 

освітня система суворо контролюється державою. Переважна кількість шкіл є 

державними школами. Китайська система освіти базується на 

матеріалістичному погляді на людину і орієнтується на стандартизоване 

тестування.  

Із кожним роком у Вальдорфську школу м. Ченду поступало все більше 

і більше школярів, батьки яких були у захваті від вальдорфської педагогіки.  

Зараз у школі Гаррі та Лі більше трьохсот учнів. Діти спочатку 

відвідують вальдорфський дитячий садок і навчаються з першого до 

восьмого класу. Є п’ятирічний лист очікування (черга, щоб потрапити до цієї 

школи). За планом школи – вчетверо збільшити саме приміщення, додати 

середню школу й новий кампус для тисячі учнів. Штаб-квартира школи 

розташована у селищі Хуанцзінлоу, Люлічан у м. Ченду [94]. 
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Упродовж багатьох років волонтери перетворювали територію 

Вальдорфської школи. Вони побудували  прекрасний кампус, із бамбуковим 

гаєм, пагодою і будівлею початкової школи у формі U-закладу навколо 

альпінарію. Було створено кабінети, конференц-зали, що були прикрашені 

фотографіями мерів та заступників губернаторів, які відвідали школу [94, 

95].  

Прикро, але більшість вальдорфських початкових шкіл через жорсткі 

закони Китаю працює без ліцензій, а отже, батьки не можуть бути впевнені, 

що документи цих шкіл будуть визнані за межами вальдорфської системи. 

Найбільшою проблемою, з якою зараз стикається Вальдорфська школа КНР, 

є нагальна потреба збільшення терміну навчання. Багато дітей наближаються 

до середнього шкільного віку, а школа не виходить за межі восьмого класу. 

Багатіші батьки прагнуть до розширення й мають гроші для його 

фінансування. Багато вчителів виступають проти цього, пов’язуючи це з тим, 

що не вистачає вчителів, які пройшли належну підготовку та володіють  

вальдорфськими методами навчання на старшому ступені. Але деякі батьки 

не переймаються цим; для них вальдорфська система навчання не більш, ніж 

бажаний західний бренд. Зараз школа м. Ченду має два великих кампуса, 

тридцять п’ять малих класів та внутрішній дворик, є сад і прилеглі 

сільськогосподарські угіддя. Сад і сільськогосподарські угіддя 

культивуються з використанням біодинамічних методів, розроблених 

Рудольфом Штайнером. Землю обробляють біодинамічними препаратами, 

підживлюють біодинамічно підготовленим компостом і вирощують овочі для 

школярів [94 – 96]. 

Перший випуск початкової школи м. Ченду відбувся в 2010 році. У 

2012 році школа отримала офіційну ліцензію китайської влади на ведення 

освітньої діяльності. Цього ж року були підписані деякі навчальні програми. 

Загалом Вальдорфська школа м. Ченду є першою Вальдорфською школою на 

материковому Китаї, у якій використовується концепція вальдорфської 

освіти, рекомендована ЮНЕСКО [94, 96].   
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У 2014 році школа відсвяткувала своє 10-річчя. У 2018 році школа 

об’єдналася з Лісною академією Тяньфу Цзяюань (у цій академії викладають 

вальдорфську педагогіку). У цьому же році відбувся перший випуск 

середньої школи. У 2019 році відбулося святкування 15-річчя від дня 

заснування Чендуської Вальдорфської школи [89]. 

Слід відмітити, що приблизно п’ятнадцять молодих людей з усіх 

куточків Китаю живуть у школі й беруть участь у її житті. Ці співробітники 

працюють із майном, прикрашаючи його і роблячи його більш придатним 

для використання шкільною спільнотою, служать асистентами в класі, а 

також допомагають організовувати фестивалі та спеціальні заходи. Вони 

приєднуються до різних семінарів і досліджень, а деякі перекладають книги з 

вальдорфської освіти й антропософії на китайську мову [94, 96]. 

Співробітники мають можливість поглянути на власне життя, пережити 

освіту, яка базується на уявленні про людину як єдність буття духу, душі та 

тіла. Багато хто вважає це досвідом зцілення і перетворення, який надихає їх 

на те, щоб служити освіті, що розвиває всю людину. Останні роки до 

шкільної спільноти м. Ченду приєднуються волонтери з Німеччини та 

Франції [94 – 96]. 

Учителі з Вальдорфської школи м. Ченду поширюють вальдорфські 

ідеї у КНР. Так, Таммі Хьюз, яка викладала в школі м. Ченду протягом 

першого року навчання, тепер працює у школі «High Gate House School», у 

вальдорфському дитячому садку в Гонконзі. Викладачі з Ченду проводять 

семінари в різних районах Китаю й за допомогою західних фахівців 

створюють програми підвищення кваліфікації, тим самим поширюючи 

вальдорфську педагогіку по всьому Китаю. Як і більшість вальдорфських 

шкіл у світі, Вальдорфська школа м. Ченду стикається з фінансовими 

проблемами, зарплати вчителів є невеликими, навіть за китайськими 

стандартами. На щастя, школа отримує значну допомогу від друзів і 

прихильників за кордоном [96]. 
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Вальдорфська школа в м. Хуадефу (район Цзіньцзян) отримала дозвіл 

на навчання також у 2004 році; цього ж року був офіційно відкритий Центр із 

підготовки вальдорфських учителів. На території школи побудували два 

кампуса: один кампус для дітей дитячого садочка та початкової школи, 

інший кампус – для Центру з підготовки вальдорфських учителів. У 2006 

році заклад, у якому два початкових класи, отримав ліцензію на навчання як 

експериментальна школа [72 ].  

Першу Вальдорфську школу в м. Пекін відкрили у 2009 році. Вона 

знаходиться в селі Синьчжуань (Пекінський район Чанпін). До школи одразу 

взяли 180 дітей, батьки яких відмовилися від навчання у звичайних школах 

заради свободи в отриманні навчання. Навчання маленьких дітей проходить 

у ігровій формі. Цікаво те, що дітей не примушують постійно вивчати 

ієрогліфи. Учителі вважають, що для шестирічної дитини це дуже важко й 

нудно. Навчання у Вальдорфській школі платне; батьки сплачують 3,500 

доларів на рік [96].   

У 2009 році Урядом КНР було прийнято Постанову, згідно з якою 

вальдорфські школи визнавалися офіційно, їм надавався трирічний термін 

для облаштування приміщень та впорядкування навчальних планів і програм. 

Це сприяло започаткуванню нових вальдорфських закладів, а саме: «Нан 

Шанська початкова школа» та «Леджі Штайнера» (Пекін, 2010), «Долина гір 

та води» (Гуанчжоу, 2010), «Джухайська школа весни» (Джухай, 2010), 

школа-садок «Зірка серця» (Урумчі, 2010), «Будинок щастя» (Шанхай, 2010), 

«Шанхайська вальдорфська нова родина» (Шанхай, 2011), «Хайжон» 

(Гуанчжоу, 2012), «Ландшафтна школа Гуанчжоу» (Таоюань, 2012), «Школа 

Ханьченг» (Шаньсі, 2012), «Школа Чунтонг» (Чжухай, 2013) тощо. На 

сьогодні у КНР існує більше 70 вальдорфських шкіл, хоча більшість із них 

досі ще перебувають у піонерській фазі становлення [94, 96]. 

Так, досить відомою у КНР є «Нан Шанська початкова школа» у 

м. Пекін. Ця вальдорфська школа була створена групою батьків, які раніше 

відвідували конференції з вальдорфської педагогіки та були у захваті від 



77 
 

 

цього напряму альтернативного навчання. Засновником школи стали Гонг 

Шен і Сяо Шу Юань, які ще у вересні 2009 року з 9 дітьми-першокласниками 

розпочали експеримент із використання альтернативної освіти. Школа 

розташована в північному приміському районі Чанпін. У школі навчається 

приблизно 50 дітей. При школі є невеличкий дитячий садочок, який відвідує 

40 дошкільнят (дві дитячі групи по 20 дітей) [97]. Початкова школа 

складається з трьох класів (перший, третій та сьомий класи). При школі 

функціонують курси з вальдорфської педагогіки не лише для вчителів, а й 

для батьків. Навчання у школі проводиться з використанням тієї ж 

навчальної програми, що й у інших школах. Багато уваги приділяється 

вивченню іноземних мов, насамперед англійської мови. Англійську мову діти 

вивчають за спеціальною вальдорфською програмою. У школі планують 

відкрити 12 класів. Китайські вчителі та батьки сподіваються, що 

альтернативне навчання в майбутньому буде мати попит більший, ніж 

навчання у звичайних приватних школах [97, 98 ]. 

У м. Пекін було відкрито ще одну вальдорфську школу, яка має назву 

школа «Леджі Штайнера». У школі навчаються діти з першого по дев’ятий 

класи. Усе навчання у школі спрямоване на розвиток творчих здібностей 

дітей, які здатні самостійно долати труднощі. Діти у початковій школі 

вивчають такі предмети, як: китайська мова, письмо, читання, музика, 

малювання, фізкультура, природа, математика та англійська мова. Навчання 

у школі платне, а отже, не всі батьки можуть собі дозволити віддати свою 

дитину в таку школу [73].   

Ще однією відомою вальдорфською школою в Китаї є «The Spring 

Valley Waldorf School». Захована в горах на околиці Пекінського району 

Хайдянь, ця школа є однією з тих 300 дошкільних закладів і початкових 

шкіл, які дотримуються радикального альтернативного підходу до навчання, 

відомого як вальдорфський метод. Перше, що можна помітити в цій школі, 

так це те, що там немає підручників. Немає також стандартних таблиць 

множення або навчальних діаграм, закріплених на рожевих стінах. Учні 
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мають ті матеріали, які записують і замальовують самі в саморобних 

підручниках або на дошках. У школі немає стандартизованих тестів і оцінок. 

Водночас є задоволені діти, які орієнтуються вчителем на навчальну гру, 

співи, танці, малювання, ліплення, ткання, обробку землі, будування, 

в’язання, садівництво тощо. Школа «The Spring Valley Waldorf School» має 

зв’язки з Пекінською школою Боуен (район Фаншань), що дозволяє їй 

працювати легально, відповідно до законів КНР. У майбутньому цей заклад 

планує вийти за межі початкової школи та ввести середні та старші класи 

[73].  

На популяризацію та поширення ідей вальдорфської педагогіки у КНР 

було спрямовано заснування низки громадських освітньо-культурних 

об’єднань, зокрема: «Вальдорфська програма раннього навчання та 

наставництва в КНР (ВПНК)», яка була створена (2010) за підтримки 

міжнародних вальдорфських асоціацій (Благодійний фонд «Друзі мистецтва 

виховання», «Міжнародна асоціація Штайнер/вальдорфської ранньої освіти 

дітей» – «IASWECE», педагогічна секція Гетеануму) (із 2014 року ВПНК є 

офіційним членом «IASWECE» вальдорфської освіти); «Центр вальдорфської 

освіти Ченжігу» (2010), «Китайський Вальдорфський шкільний форум 

(CWF)» (м. Ченду, 2010), «Китайський Форум із питань раннього розвитку 

дитини у Вальдорфській школі (CECEF)» (2011), який здійснює координацію 

роботи вальдорфських дитячих садків та початкових шкіл. Громадські 

організації проводять широку просвітницьку роботу серед батьків, 

залучаючи їх до участі в різних заходах (проведення творчих вечорів, 

відвідування уроків, спільне облаштування приміщень школи тощо) [98]. 

Китайські педагоги тісно співпрацюють із зарубіжними 

вальдорфськими організаціями, зокрема Благодійним фондом «Друзі 

мистецтва виховання», «Вальдорфська асоціація раннього дитинства 

Північної Америки» («WECAN») (м. Сан-Франциско, США), «Асоціація 

вальдорфських шкіл у Північній Америці» («AWSNA») та «Асоціація 

вальдорфської музичної освіти» («AWME») (м. Лонгмот, США) [98].  

http://www.whywaldorfworks.org/
http://www.whywaldorfworks.org/
http://waldorfmusic.org/
http://waldorfmusic.org/
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Представники міжнародного вальдорфського руху, насамперед 

американські організації, надають істотну фінансову та науково-методичну 

допомогу розвитку вальдорфської педагогіки у КНР (проведення за участю 

іноземних вальдорфських фахівців семінарів і форумів, спрямованих на 

поширення вальдорфських ідей у КНР, запрошення китайських учителів до 

Німеччини та США на безкоштовне навчання тощо). 

За підтримки Китайського форуму ранньої дитячої освіти (CECEF) 

робоча група постійно працює над розробкою та вдосконаленням власних 

навчальних програм із вальдорфської педагогіки, зокрема програм із 

музичного виховання як синтезу європейських вальдорфських та китайських 

підходів до музичного виховання школярів [97, 98] .  

Про певний успіх вальдорфської освіти у КНР свідчить такий факт: 

кампанія «Вальдорфська освіта» («Waldorf Education»), яка представляла 

інтереси вальдорфських шкіл на V Китайській виставці громадського 

добробуту у 2018 р. отримала нагороду в галузі інновацій у сфері освіти в 

номінації «Найкраща приватна освіта» («SERVE») [98]. 

Становлення вальдорфських шкіл в Україні 

Започаткування вальдорфського руху в Україні збіглося з періодом 

перебудови, демократизації та гуманізації суспільства, освітньо-культурних 

перетворень, зумовлених відродження незалежності держави (1991 р.).  

Виникнення українського вальдорфського руху необхідно розглядати в 

контексті історичного, політичного, соціально-культурного розвитку країн 

колишнього Радянського Союзу та постсоціалістичних країн (Польща, 

Румунія, Словенія, Угорщина, Чехія тощо), де вальдорфська педагогіка 

почала швидко засвоюватися з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття. 

Це викликало до життя утворення в 1993 р. Міжнародної асоціації 

вальдорфської педагогіки в країнах Центральної та Східної Європи і на Схід 

від них (ІАО, штаб-квартира – м. Штутгарт, Німеччина) [47, 48]. 

Реалізація ідей вальдорфської педагогіки стала своєрідною відповіддю 

на виклики часу: Вальдорфська школа була освітньою альтернативою 
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традиційній школі, що потребувала модернізації. У цих умовах 

Вальдорфська школа, завдяки зусиллям українських педагогів-ентузіастів, 

змогла адаптуватися до національних реалій,  інтегруватися в цілісну освітню 

систему країни. 

Хоча вальдорфська педагогіка в Україні з’явилася порівняно недавно, 

можна констатувати той факт, що вона впевнено посіла свою нішу в 

українській освітній системі, викликає інтерес у педагогічних колах і 

зацікавленість батьківської громади, що дає змогу говорити про 

Вальдорфську школу як про існуючий факт. Як і до будь-якої нової ідеї до 

вальдорфської педагогіки в Україні спостерігається різне ставлення: від 

палкої прихильності до повного неприйняття та відсторонення. Набуваючи 

реальний, практичний досвід утілення ідей вальдорфської педагогіки, 

педагоги часто змінюють своє негативне ставлення на позитивне. 

За ініціативи українських педагогів упродовж 1990-х рр. було відкрито 

вальдорфські школи в мм. Одесі – «Астр» (1991) та «Сходинки» (1993), 

Дніпропетровську (1995 і 1998) та Харкові (1997), а також утворено 

Всеукраїнську громадську організацію (ВГО) «Асоціація вальдорфських 

ініціатив в Україні» (АВІУ) (1997), діяльність якої спрямовується на 

підтримку та сприяння освітнім установам і організаціям, що втілюють 

вальдорфську педагогіку в Україні [40, 41]. 

Так, вальдорфська школа «Сходинки» (м. Одеса) була заснована 

групою батьків та вчителів, які прагнули змінити систему освіти в Україні. 

Перший та другий класи були відкриті в найманому маленькому приміщенні. 

Першими вчителями в цій школі стали дві молоді та ініціативні дівчини, які 

прагнули чогось нового й цікавого. Це Н. Мальцева, яка була вчителем 

першого класу, а згодом стала першою директоркою школи, та Л. Мезінова, 

яка була вчителем другого класу. Через два роки учні школи вже не 

вміщувалися в цьому приміщенні, тому були вимушені переїхати в інше 

приміщення, у якому навчаються й сьогодні. При школі з 1995 року 

працюють лікувально-педагогічні класи, які були відкриті на прохання 
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батьків. Школа «Сходинки» є приватною, утримується за кошти батьків 

(держава не підтримує школу фінансово) [44, 45] 

Із 1996 по 2000 рр. тривала боротьба за викуп приміщення. За 

підтримки закордонних та українських друзів вальдорфської педагогіки ця 

боротьба закінчилася перемогою вальдорфців. У 1998 р. Союзом Вільних 

вальдорфських шкіл школі «Сходинки» було присвоєно назву 

«Вальдорфська». За роки існування школа випустила чотири 12-х класів. 

Випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах не лише 

України, а й світу. За всі роки роботи школи в ній навчалося 762 учня. Деякі з 

учнів переходили до інших шкіл, але потім усе одно поверталися до школи 

«Сходинки». Показником процвітання школи є те, що наразі учні, які вже 

закінчили навчання, приводять до дитячого садочка та школи своїх дітей [44, 

45]. 

Інший заклад – «Школа вільного розвитку дитини (вальдорфська)» 

(м. Дніпропетровськ) – відкрита в 1995 р. Ця середня загальноосвітня школа 

виникла з ініціативи батьків та вчителів. На сьогодні у школі навчаються 

понад 300 учнів у 1–11 класах: 2 підготовчі групи повного дня; 1-8 класи за 

програмою вальдорфської педагогіки; 9-11 загальноосвітні класи 

універсального напрямку з використанням елементів вальдорфських програм. 

Основні напрями в роботі колективу мають як практичне, так і 

науково-теоретичне значення. Діагностичне обстеження учнів, що було 

проведене науковцями кафедри психології Дніпропетровського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, підтвердило, що вальдорфська система 

навчання й виховання створює передумови для розвитку в дітей таких 

якостей, як толерантність, здатність до рефлексії, позитивне ставлення до 

світу [98]. 

Педагогічний колектив школи приділяє багато уваги роботі з 

навчальними програмами, основними вимогами до яких є їх орієнтація на 

духовні потреби кожної вікової групи. При цьому, спираючись на світовий 

досвід, акцент робиться на художній та естетичний компоненти навчального 
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процесу через живопис, музику, евритмію та різноманітну практичну 

діяльність дітей. Це дає можливість розвивати вольову, емоційну та 

інтелектуальну сфери учнів [98]. 

Запровадження «гігієнічної» організації навчання, орієнтація на ритм 

тижня року, викладання дисциплін «епохами» створює можливості для 

органічного, послідовного засвоєння навчального матеріалу [5]. 

Серед партнерів закладу українські вальдорфські школи мм. Києва, 

Одеси, Кривого Рогу; вальдорфські школи мм. Штутгарта, Касселя 

(Німеччина); школа співпрацює з Міжнародною асоціацією вальдорфської 

педагогіки в Центральній та Східній Європі, Асоціацією вальдорфських 

ініціатив України [8]. 

  Міжнародна співпраця має на меті вивчення досягнень сучасних 

зарубіжних вальдорфських шкіл та інших вальдорфських педагогічних та 

громадських ініціатив, активну участь педагогічних працівників та учнів 

школи в міжнародних заходах (конференціях, семінарах тощо), прямі зв’язки 

із зарубіжними колегами. 

Випускники вальдорфських шкіл мають досить високі показники 

вступу до  вищих навчальних закладів. При цьому важливо зазначити, що, 

обираючи майбутню професію, молоді люди виходять, у першу чергу, із 

власних нахилів, інтересів і здібностей. У зв’язку з активно розвиненими 

комунікативними навичками, вальдорфські випускники часто пов’язують 

своє майбутнє з освітою, медициною, мистецтвом, лінгвістикою, надаючи 

перевагу соціальній галузі в цілому. Час доводить, що колишні учні 

вальдорфських шкіл посідають активну життєву позицію. У них можна 

спостерігати інтеграцію таких здібностей, як розумові, емоційні, фізичні та 

духовні. Коли це поєднується з особистісним контекстом, це призводить до 

розвитку унікальних людських індивідуальностей [12].   

Харківський навчально-виховний комплекс «Школа вільного розвитку» 

(дитячий садок загального розвитку та середня загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів) було засновано в 1997 р. Він став першим на всій Слобожанщині 
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навчальним закладом, який спрямовує свою діяльність на принципи 

вальдорфської педагогіки [12].   

Шлях до події відкриття першої вальдорфської школи в Харкові, що 

розпочинався з читання ксерокопійованих, часто самовидавницьких текстів із 

вальдорфської педагогіки, із перших вступних семінарів із запрошенням 

зарубіжних фахівців, через глибокий аналіз і співставлення зі світовою та 

вітчизняною педагогікою, через спроби в окремих шкільних класах ввести 

викладання за вальдорфськими методиками, подібний до багатьох біографій 

інших вальдорфських ініціатив, що виникли в Україні в пострадянський час 

[9, 12].   

Так само, як усі українські вальдорфські педагоги, учителі та 

вихователі «Школи вільного розвитку» вчилися справжньому, а не 

декларованому самоврядуванню – колегіальному управлінню школою, тобто 

спільному обговоренню та прийняттю рішень з усіх педагогічних і 

господарчих питань шкільного життя. Педагоги також намагалися не 

залишати батьків у педагогічній пасивності, залучаючи їх до активної участі 

в житті школи, в її гуртках живопису або музики, рукоділля чи ремесел, 

театральних виставах, роботах на кухні та під час будівництва або ремонту, а 

також у її календарних святах, що складають кульмінацію шкільних буднів [9, 

12].   

Проте історія розвитку вальдорфської педагогіки в Харкові має свої 

особливості, які відмічають фахівці як в Україні, так і за кордоном. Однією з 

таких особливостей є те, що харківський рух виник з антропософських 

ініціатив. Ще в 1992 р. з метою розвитку фундаментальних і прикладних 

аспектів духовно-наукового людинопізнання (антропософії) в Харкові була 

заснована Харківська міська громадська організація «Центр антропософських 

ініціатив» [9, 12].   

Іншою особливістю є тісний зв’язок з університетською наукою. Так, 

директор школи О. Іонова – професор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, автор першої в країнах 
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СНД монографії та першої докторської дисертації з вальдорфської педагогіки. 

Шкільні вчителі – переважно випускники цього ж університету [9, 12].    

Харківська вальдорфська «Школа вільного розвитку» пропрацювала 

лише до 2006 р., випустила тільки вісім класів (більше 250 учнів). Упродовж 

десяти років педагогічним колективом  «Школи вільного розвитку» було 

проведено багато різних заходів міського, республіканського й міжнародного 

рівнів (семінари, конференції, круглі столи, педагогічні читання й майстерні 

тощо) [9, 12].    

На сьогодні в Харкові працюють вальдорфські групи в державних 

дитячих садках та вальдорфські класи в державних закладах середньої освіти. 

Ця робота супроводжується науково-методичною підтримкою в межах 

неформальної та інформальної освіти педагогів і батьків (організація 

семінарів, лекторіїв, створення спеціалізованих Інтернет-ресурсів – сайтів, 

блогів, форумів, вебінарів тощо) [9, 12].   

Активному розвитку вальдорфської педагогіки в Україні сприяла поява 

наказу Міністерства освіти і науки України (Наказ № 363 від 06.05.2001) 

«Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту 

всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні (2001–

2014 рр.)» Експеримент подовжено до сьогодні (Наказ МОН України № 495 

від 16.04.2014 р.) [13]. 

Підписання цього документу означало визнання вальдорфської 

педагогіки державою, хоча поки що як експеримент. Але ще кілька років 

тому для українських прихильників вальдорфської школи така позиція 

виглядала як нездійснена мрія, беручи до уваги те, що чимало українських 

педагогів (серед яких – добре всім відомі імена) висловлювали скептичні 

зауваження щодо використання ідей вальдорфської педагогіки в національній 

школі [13]. 

Цей дуже важливий документ став підґрунтям для роботи 

вальдорфських закладів в Україні, створював простір для подальшого 

розвитку українських вальдорфських шкіл. З іншого боку, науково-
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педагогічні дослідження в межах цього експерименту мають значення і 

можуть вплинути на розвиток освіти України, адже багаторічний досвід 

роботи вальдорфських шкіл у всьому світі підтверджує життєздатність 

вальдорфських ідей, спроможність вальдорфських педагогічних технологій 

забезпечити дійсно вільний розвиток особистості [13]. 

Завдяки вищеозначеному Наказу вальдорфський педагогічний рух в 

Україні набуває значного поширення. У низці українських міст було 

засновано нові вальдорфські школи, зокрема у Кривому Розі (2002), Києві – 

«Михаїл» (2003), «Софія» (2007), «Борисфен» (2014). З’явилися вальдорфські 

ініціативи й у інших містах (Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, 

Херсон тощо). Українські вальдорфські школи мали, як правило, приватну 

форму власності. Проте вальдорфські класи працюють і в державних школах, 

зокрема у школах №№ 194 та 203 м. Києва, № 94 м. Харкова тощо [13]. 

Так, перший імпульс вальдорфської педагогіки у Кривому Розі з’явився 

у 1992 р., коли декілька вчителів загальноосвітніх шкіл почали навчатися на 

Міжнародному семінарі з вальдорфської педагогіки. У 1994 р. був відкритий 

перший клас на базі державної школи № 108, а у 2002 р. було засновано 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня Вальдорфська школа І–ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» [47, 48]. 

Принципами діяльності закладу визначено: реалізація основних 

завдань вальдорфської педагогіки, яка базується на вивченні законів 

фізичного і духовного розвитку дитини, ураховуючи специфіку культурних 

та соціальних умов України. Окрім обов’язкових предметів, учні займаються 

живописом, грою на флейті, ремеслом, рукоділлям, малюванням форм, 

риторикою, англійською та німецькою мовами, евритмією, вивчають старі 

професії, краєзнавство [47, 48]. 

Із березня 2017 р. навчальний комплекс бере участь у Всеукраїнському 

експерименті «Формування життєвої компетентності учнів Вальдорфської 

школи в контексті концепції нової освіти в Україні» [99]. 
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Навчально-виховний комплекс «Європейська школа «Михаїл» 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ясла-садок) засновано (м. Київ, 2003 р.) 

групою батьків та вихователів, які мріяли надати дітям альтернативну освіту 

європейського рівня. Цей приватний освітній заклад із самого початку 

працював у режимі експерименту «Розвиток вальдорфської педагогіки в 

Україні». Період із 2004 по 2009 рр. був часом становлення та оформлення 

початкової школи [103].  

Основна мета закладу – розвиток індивідуальних можливостей кожної 

дитини та реалізація її унікальних здібностей. Навчальна програма школи 

включає в себе: загальноосвітній блок (державна програма), програму для 

вальдорфських шкіл України (затверджена в 2009 р. для 1–9 класів), 

концепцію гуманно-особистісного розвитку дитини Ш. Амонашвілі, сучасні 

методики й технології розвивального навчання та спеціальну програму 

вивчення двох іноземних мов із 1-го класу (англійська та німецька) [103].  

У 2016 р. перші учні «Михаїла» закінчили 12-й клас і отримали повну 

середню освіту вальдорфської школи. За цей час відбулося становлення 

основної та старшої школи. У зв’язку з цим перед закладом було поставлено 

такі завдання: удосконалення педагогічного колективу (підбір педагогічних 

кадрів, система їхнього навчання та створення умов для професійного 

саморозвитку), навчально-виховного процесу (створення навчального плану 

для старшої вальдорфської школи та його покращення для початкової й 

основної), навчально-методичної бази (через співробітництво з владними 

структурами, міжнародними вальдорфськими асоціаціями та спонсорами), 

системи управління школою (створення мережевої структури управління, що 

складається з трьох елементів – учительської колегії, адміністрації та 

батьківської колегії) [103].  

За твердженням представників школи, у 2016 р. школа стала 

найсучаснішим навчальним закладом в Україні. У 2018/2019 навчальному 

році в закладі було 240 вихованців. У навчальному закладі панує позитивна 

та сімейна атмосфера. Кожна дитина має змогу отримати всебічну підтримку, 
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яка необхідна для розкриття її потенціалу, талантів, досягнення успіху в 

сучасному світі. Навчально-виховні програми поєднують сучасні українські 

національні стандарти з провідними європейськими та авторськими 

програмами. У школі реалізується модель поглибленого вивчення англійської 

та німецької мови, комп’ютерних технологій, основ підприємництва та 

бізнесу. Учні випускних класів отримують документи державного зразка: 9 

клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту, 12 клас – атестат про 

повну загальну середню освіту [103].  

Садок-школа «Софія» (вальдорфська) (м. Київ) працює за комплексною 

альтернативною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів, 

що впроваджують вальдорфську методику, «Стежина». Заклад є учасником 

педагогічного проекту «Вальдорфська педагогіка в Україні», також визнаний 

Міжнародною «Спілкою вільних вальдорфських шкіл» («Bund der Freien 

Waldorfschulen»). У закладі функціонують 6 різновікових дошкільних груп 

[100].  

Ще однією вальдорфською школою, яка діє в м. Київ є «Вальдорфська 

школа Борисфен» – унікальний освітній проект, який ініційовано батьками та 

вчителями, метою яких було й є – творити людяну школу. Сьогодні 

у «Борисфені», який відкрив свої двері у 2014 р., навчається майже 100 дітей. 

Поява вальдорфської школи чи паралелі — це завжди ініціатива батьків. Зі 

школою «Борисфен» було так само. І саме тому кожна вальдорфська школа – 

унікальна. Усе, що було на початку – це кілька родин, один вальдорфський 

учитель, велике бажання й наснага, мужність, готовність вчитися у процесі та 

вкладати у створення школи для сотень дітей свої сили, таланти і 

волонтерський час. Школа, зберігаючи свою виняткову педагогічну якість, 

зростає. Перед педагогами стоїть велике, непросте і прекрасне завдання – за 

кілька років побудувати на Правому березі Дніпра в Києві нову 

Вальдорфську школу для сотень дітей. За цей час власними силами і коштом 

батьки та вчителі повністю відремонтували цілий поверх навчальних 

приміщень у ДЗНЗ «Дитяча інженерна академія», де діти провчилися три 
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роки, наповнили класи й ігрові кімнати «правильними» дерев’яними меблями, 

іграшками та забезпечили весь необхідний для навчання інвентар. Поки 

школярики вчаться, батьки та вчителі проводять безкоштовні освітні лекції 

для батьків: про вікову психологію, основи вальдорфської педагогіки, 

здоров’я дітей та їхній розвиток [104].  

 Вальдорфські класи «Явір» відкрилися для своїх учнів у школі № 203 у 

вересні 2017 р. (м. Київ). Набрали одразу 1, 2 та 3 класи, а ще – 5-й, який 

навчається неподалік за методичної підтримки школи. Команда «Явора» 

йшла до цієї події чотири місяці, які прожили в натхненні та єдності, разом 

долали перешкоди, вчилися на своїх помилках, але чітко йшли до своєї мети. 

Головне, що було незмінним, – це нескінченна довіра один до одного та 

всебічна підтримка у важких ситуаціях, яких також траплялося чимало. За 

цей час до команди приєдналось багато чудових людей, без яких зараз уже 

важко уявити спільну роботу. Велика кількість батьків довела, що може 

творити дива й вирішувати будь-яку проблему. Звісно, попереду ще багато 

роботи, але можна впевнено сказати, що перший надважливий етап успішно 

пройдено [106].     

У 2017 р. у м. Києві на базі інтернату № 14 було відкрито 

вальдорфський клас «Школа Рудольфа Штайнера». У цій Школі (директорка 

– Т. Манько) учителі орієнтуються на виховання учнів, які знають, як 

мислити, а не тільки, що мислити. Вальдорфська ініціатива «Школа 

Рудольфа Штайнера» базується на таких засадах: академічна інтеграція; 

правильні речі в правильний час; як думати, радше ніж, що думати; вдячність, 

визнання індивідуальності; піклування про оточення; навчання через досвід; 

зобов’язання перед культурою та спільнотою. «Школа Рудольфа Штайнера» 

намагається забезпечити навчальний процес, який виховує в дитині почуття 

значимості, цілі в житті та впевненість у прийнятті індивідуальної долі. 

Вальдорфська ініціатива «Школа Рудольфа Штайнера» керується такими 

принципами: спільна робота батьків та вчителів, що присвячена 

напрацюванню спільного розуміння завдань освіти; відміна системи 

https://waldorf-school-kyiv.com/
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оцінювання в балах; відміна другорічництва; школа таким чином перестає 

бути місцем роздачі соціальних шансів та сортування учнів на хороших та 

поганих; кожен може розвиватися вільно та безперешкодно, відповідно до 

своїх індивідуальних особливостей; введення «гігієнічної організації 

навчання»; заняття орієнтовані на ритм дня, тижня, року; предмети даються 

«епохами» – протягом 3–4 тижнів один і той самий предмет на першому 

подвійному уроці; це веде до концентрації навчального матеріалу, а також 

дає вчителю можливість органічно, послідовно розвивати матеріал протягом 

«епохи»; спільне навчання хлопчиків та дівчат, а також настанова на 

відсутність розподілу за ознакою соціально-матеріального стану; 

«вальдорфська школа – школа для всіх»; принцип класного вчителя, який 

«веде» свій клас із першого по сьомий-восьмий рік навчання; класний 

учитель ключовим чином впливає (звісно, у співробітництві зі своїми 

колегами та в кооперації з батьками) на навчальний процес та має значну 

ступінь педагогічної свободи; «для дитини вчитель набагато важливіший від 

предмета»; висунення на перший план художньо-естетичного елемента 

освіти, а також рукоділля та ремесел; у навчальний план включені живопис, 

ліпка, музика, евритмія, рукоділля (також для хлопчиків), ремесла – робота 

по дереву та металу (також для дівчат), садівництво. Таким чином, через 

багатогранну практичну діяльність розвивається вольова культура учня. 

Школа фінансується за фонди інтернату [13].  

Вальдорфська ініціатива в м. Запоріжжі започаткована групою батьків і 

вчителів у 2012 р. У 2013 р. на базі Запорізького навчально-виховного 

комплексу № 66 було відкрито два класи та групу дитячого садочка за 

підтримкою Асоціації вальдорфських ініціатив України, Дніпровської 

вальдорфської школи та Запорізьких органів самоврядування. Із кожним 

роком усе більше й більше батьків узнають про цікаву вальдорфську систему 

та намагаються віддати своїх дітей у цю школу. Статус вальдорфських класів 

та дитячого садочка було закріплено Наказом МОН України № 1509 від 

24.12.2014 [13].  
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Запорізька Вальдорфська школа підписала договори про співпрацю з 

навчально-дослідницьким центром «Вальдорфська педагогіка» (м. Київ), 

Дніпровською Вальдорфською школою, Інститутом магістратури, 

аспірантури та докторантури Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. На базі закладу постійно проходять семінари та 

конференції для вчителів, батьків та для усіх бажаючих [13]. 

Здійснений науковий пошук доводить, що організація українських 

вальдорфських шкіл у багатьох аспектах, в основному, відповідала ідеям 

Р. Штайнера. Водночас кожна школа як живий організм адаптувалася до 

українських реалій. Так, у школах чималу роль відіграє не лише колегія 

вчителів, а й директор (носій єдиноначальності в управлінні школою) та 

адміністрація. Учителі українських вальдорфських шкіл отримують не лише 

державну педагогічну освіту, але й навчаються на семінарах і курсах 

вальдорфських учителів. Тим не менш, у школах працюють і вчителі-

предметники (зокрема вчителі музики), які не мають відношення до 

вальдорфської освіти. Це не є суперечністю, оскільки головне завдання 

вчителя – любити свою роботу, робити її свідомо, рефлектувати та мати 

зворотній зв’язок з іншими педагогами та батьками учнів [61, 67]. 

Значущим аспектом діяльності всіх українських вальдорфських шкіл 

була й залишається просвітницька робота та знайомство широкої 

громадськості, насамперед батьків, із ідеями Штайнер-педагогіки. Тісна 

взаємодія педагогів із батьками спрямовується на спільне розуміння освітніх 

завдань і спільну відповідальність сім’ї та школи за розвиток дитини. 

Зміцненню співпраці з батьками сприяють: проведення «батьківських днів» 

(раз на тиждень батьки разом із дітьми займалися звичними шкільними 

справами: малювання, співи, гра на музичних інструментах, ліплення, шиття, 

в’язання, праця в майстерні тощо), організація спільних заходів (календарних 

свят, виставок, ярмарок), занять у мистецько-практичних гуртках (оркестри, 

хори, шкільний театр) [67]. 
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Найважливішою ланкою впровадження ідей Штайнер-педагогіки в 

Україні стала підготовка вальдорфських учителів. Спільними зусиллями 

українських вальдорфських ініціатив під егідою Міжнародної Асоціації 

вальдорфської освіти у Центральній та Східній Європі (IAO) було створено 

навчальний трирічний семінар (1995 р.), по закінченні якого педагоги 

отримують диплом міжнародного зразка, що надає право викладати у 

вальдорфських школах [55]. 

Не менш важливим чинником реалізації вальдорфських ідей в 

українському освітньому просторі стало розроблення власного навчально-

методичного забезпечення, насамперед навчальних планів і програм.  

Ця робота активізувалася в межах Усеукраїнського науково-

методичного експерименту «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні». 

Власне одним із основних напрямів досліджень, визначених цим 

експериментом стала розробка й апробація навчальних програм українських 

вальдорфських шкіл. У 2009 р. Міністерством освіти й науки було 

затверджено програми для вальдорфських шкіл України 1–9 класи; у 2012 р. 

– для 10–11 класів. У цій плідній і творчій роботі брали участь колективи всіх 

вальдорфських шкіл України, наукові співробітники, які супроводжували 

експеримент, міжнародні експерти й організації з підтримки вальдорфської 

педагогіки в Україні [56].  

Програми створено на основі державних документів про освіту. В 

основу освітньої системи вальдорфської педагогіки покладено такі основні 

чинники: зміст навчального плану, методи навчання, педагогічний підхід до 

учнів мають прямий зв’язок із віковими потребами дітей. Порушення 

розвитку дитини дає згодом негативні наслідки: погіршення фізичного та 

психічного здоров’я, а також негативний фактор, який можна спостерігати в 

сучасному суспільстві, – швидко згасаючий мотиватор духовного розвитку 

людини – такий, як цікавість до пізнання світу в цілому; відсутність оцінної 

системи в балах до 8 класу дозволяє учням бути учасниками навчального 

процесу, виходячи з інтересу до пізнання, перебуваючи в комфортній, 
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душевній обстановці, тим самим не знижуючи самооцінку школярів. 

Наприкінці навчального року кожна дитина отримує від класного вчителя й 

учителів-предметників особисту характеристику про свої успіхи. Така 

модель оцінювання лише підтверджує ту аксіому, що індивідуальний шлях 

дитини не може бути оцінений за загальними критеріями; активне 

використання підручників у навчальному процесі замінене веденням 

особистих зошитів, до яких учні заносять свої записи та замальовки як на 

уроках, так і вдома. Таким чином, вони розвивають не лише свої творчі 

здібності, але й стають активними співавторами навчального процесу, 

створюючи власні підручники. Починаючи зі середньої школи, підручники 

використовуються як додатковий матеріал; визначення «класний учитель» 

притаманний лише вальдорфській школі. Це вчитель, який веде клас від 1 до 

8, викладаючи в ньому більшість предметів. Для учнів 7-14 років велике 

значення має авторитет учителя й той тісний зв’язок, який складається 

впродовж кількох років у вчителя з учнями та їхніми батьками, дозволяє 

йому більш глибоко й усвідомлено надавати педагогічну допомогу в 

розв’язанні як навчальних, так і психологічних проблем; подання 

навчального матеріалу відбувається «епохами». Упродовж 2-3 тижнів учні, 

заглиблюючись у певний предмет, мають можливість більш інтенсивно 

опрацювати його, день у день несучи в собі переживання чуттєвого та 

практичного досвіду. Залучаючи активне сприйняття школяра – побачити, 

пережити, здивуватися, учитель допомагає здобувати людині свій життєвий 

досвід. Саме на основі цих переживань учнем згодом робиться висновок і 

будуються теорії; розвиток соціальних і моральних рис, саморозвиток і 

самопізнання є безумовними; колегіальне самоврядування школи та 

щотижневі конференції вчителів сприяють постійному педагогічному 

самовдосконаленню; активне співробітництво педагогічного колективу з 

батьками школи; педагогічний підхід у Вальдорфській школі є не лише 

цілісним, а й художньо-орієнтованим і образним. Дотримуючись основної 

ідеї Р. Штайнера, яка складається зі сприйняття людини як цілісного суб’єкта, 
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Вальдорфська школа дозволяє за допомогою таких педагогічних підходів 

розкрити унікальний внутрішній потенціал кожної особистості через її 

вольову, емоційну й інтелектуальну сфери [15].  

На сьогодні Типовий навчальний план та Навчальні програми для 

вальдорфських шкіл України (1-12 класи) мають відповідні грифи 

Міністерства освіти і науки України. Згідно з Наказом МОН «Про 

завершення узагальнюючого науково-методичного експерименту 

всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» та 

впровадження педагогічної системи «Вальдорфська школа» у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (№ 1044 від 15.09.2014 р.) 

вищезазначені навчальний план та навчальні програми рекомендовано до 

використання у вальдорфських школах України [13]. 

Характерною особливістю розвитку вальдорфського руху в Україні є 

також його підтримка з боку науково-педагогічної спільноти, співпраця з 

вченими Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Інституту проблем виховання НАПН України тощо. Це, зокрема, виявилося у 

здійсненні науково-дослідницької роботи, результатами якої був захист 

докторської (О. Іонова) та низки кандидатських (С. Гозак, Л. Литвин, 

О. Лукашенко, С. Лупаренко, О. Мезенцева, В. Новосельська, В. Партола, 

О. Передерій) дисертацій [4, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 55]. 

 

2.2. Образ людини як філософсько-психологічне підґрунтя 

музичного виховання школярів Вальдорфської школи 

 

Вивчення широкого кола психолого-педагогічних праць (В. Гебель, 

М. Глеклер, В. Загвоздкін, О. Іонова, Ф. Карлгрен, Е. Краніх, Б. Лівехуд, 

К. Лінденберг, Р. Патцлафф, А. Пінський, О. Топтигін, Р. Штайнер та ін.) [2, 

7, 9–33, 34, 36, 37, 38, 39, 53, 59–71] дозволяє дістати висновку про те, що 
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методологічними засадами діяльності Вальдорфської школи є антропософія 

(від грець. άνθρωποζ – людина та σοφια – мудрість) – учення про духовну 

основу світу та людини. Фундатором антропософії є Рудольф Штайнер 

(1861–1925 рр.) – видатний європейський мислитель, філософ, учений, який 

заклав духовний фундамент і вніс нові плідні імпульси в різні галузі знання 

та людської діяльності (філософія, соціологія, психологія, педагогіка, 

медицина, мистецтво, архітектура, сільське господарство тощо) [59]. 

Як духовно-наукове людинознавство антропософія, за Р. Штайнером, 

окреслює шлях пізнання, завдяки якому можливо привести духовне в людині 

до духовного в Усесвіті, часткою й породженням якого є людська 

особистість [20; с.101]. 

У площині досліджуваної проблеми до провідних теоретичних ідей 

Р. Штайнера слід віднести такі: цілісний підхід до особистості та всебічне 

врахування в педагогічному процесі специфіки вікового та індивідуального 

розвитку дитини. 

Розглянемо це детальніше. 

Цілісний підхід до особистості  

Відповідно до антропософського бачення образ людини – це триєдність 

тілесного, душевного та духовного буття; людська індивідуальність, її «Я», 

виявляється в трьох основних функціях людської душі (психіки) – мисленні, 

почуттях і волі. Ці сфери людини перебувають у стані постійного руху, а 

завдання освіти полягає у пошуку методів і форм їх гармонізації. Порушення 

рівноваги між ними, зокрема між сферами мислення і почуттів, між 

раціональним і емоційним, призводить до негативних наслідків як для 

людини, так і для суспільства [23]. 

Слід наголосити на тому, що музика зачіпає всі сфери душевного життя 

людини (мислення, почуття, волю), оскільки в музиці є три галузі, які можна 

співвіднести з людським душевним життям. Це галузь, що споріднена думці, 

– мелодичний елемент; галузь відчуття й почуття – усе те, що пов’язано з 

гармонією, настроєм (мінор, мажор), напруженням та визволенням; і, 
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нарешті, галузь, що має безпосереднє відношення до волі й руху, – ритм [57, 

с. 390]. 

За Р. Штайнером, для того щоб зрозуміти співвідношення душевного 

життя людини та її тіла, з одного боку, та душі і духу, з іншого, необхідно 

виходити з троїчності людського організму (тіла) на нервово-почуттєву 

систему, ритмічну систему (систему органів дихання і кровообігу) і систему 

обміну речовин і органів руху; душевного життя на уявлення (мислення), 

почуття і волю; духовного елементу – на стани неспання, сновидіння й сну 

[59, 60]. 

Зупинимося на цьому детальніше. Так, тілесна організація людини 

чітко розчленовується на систему голови, грудну систему та нижню частину 

тіла з кінцівками. У морфологічному аспекті спостерігається протилежність 

двох полярних форм: голови і кінцівок. Людський череп з опуклим черепним 

склепінням, що тяжіє до кулястої форми, є жорстким і нерухомим 

утворенням; він захищає мозок. Протилежною є морфологія кінцівок із 

радіально-променевим утворенням, що тяжіє до прямолінійної, витягнутої 

форми. Череп за своєю анатомічною структурою є кістковим утворенням, яке 

щільно зрослося; його завдання – забезпечити спокій і нерухомість мозку для 

внутрішньої динаміки розумової діяльності. У кінцівках же все навпаки: 

трубчасті кістки оточені потужною мускулатурою, їх завдання – рухатися, 

діяти, виявляти творчу активність у зовнішньому світі. Серединне положення 

між цими полярними формами посідає тулуб [60; с.30–31]. 

У процесуальному аспекті вищеозначені три системи Р. Штайнер 

розглядає через зв’язок людини зі зовнішнім світом: система голови 

сприймає світ через нервову систему та органи відчуттів; обмін речовин 

(метаболічна система) діє через органи харчування й органи руху; ритмічна 

система, що локалізована у грудній клітці (у роботі легень і серця), пов’язує з 

оточенням через дихання. Вочевидь, що ці три системи функціонують в 

організмі не ізольовано, а пронизують одна одну [60; с.30–31].  
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Із фізіологічного погляду головний мозок лише деякою мірою 

перебуває у стані спокою, оскільки він плаває в мозковій рідині й завдяки 

цьому невпинно відчуває вплив сили, що виштовхує його відповідно до 

відомого закону Архімеда. Тому від 1300-1500 грамів його ваги на основу 

черепа тиснуть максимум двадцять грамів. Причому мозкова рідина не 

менше залежить від усіх людських переживань, ніж сам мозок. Ця мозкова 

рідина перебуває в невпинному русі, ритмічно рухаючись вгору та вниз від 

головного мозку по спинномозковому каналу, потім виливається в черевну 

порожнину. Невпинний рух мозкової рідини зумовлює невпинний вібруючий 

рух, який за суттю захоплює всю людину і взаємопов’язаний із диханням [60; 

с.30–31].  

За Р. Штайнером, три складники психіки людини як цілісної 

особистості, що виступають в єдності та взаємодії, пов’язані не лише з 

нервово-почуттєвою системою, але й з усією організацією людини. 

Кореляція між душевними виявами та органічними процесами в людському 

організмі здійснюється таким чином: мислення (уявлення) спирається на 

нервово-почуттєву систему; відчуття й емоції – на систему дихання та 

кровообігу (так звану ритмічну систему); воля – на процеси обміну речовин і 

органів руху [60; с.30–31].  

Зазначимо, що зв’язок між світом уявлень і нервово-почуттєвою 

системою достатньо відомий і добре вивчений науковцями. Водночас 

кореляція емоційно-почуттєвої та вольової сфер із людським організмом 

мало дослідженні в науці, насамперед у психології. Це, за Р. Штайнером, 

веде до перебільшення ролі нервово-почуттєвої системи, що, у свою чергу, 

призводить до невизнання самостійного життя як емоцій і відчуттів людини, 

так і її вольового елементу. Окрім того, три основні складники психічного 

життя людини – її мислення, відчуття і волю – пов’язують лише з нервово-

почуттєвою системою. Водночас завдання нервово-почуттєвої системи – це 

лише забезпечення розумової діяльності людини [64; с.31]. Так, будь-яка 

емоція супроводжується певним процесом ритмічного функціонування 
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циркулярної системи, тобто внутрішнє життя відчуттів супроводжує те, що 

відбувається у крові, в утворенні лімфи, у кисневому обміні. Нерви же лише 

сприймають те, що відбувається безпосередньо між душевними відчуттями 

та ритмічними процесами в організмі [64; с.35]. 

Сприймаючи якусь послідовність звуків, людина сприймає її дихаючи. 

Рідина невпинно циркулює вгору та вниз, тож, коли людина слухає, ритм 

рідини, що піднімається й опускається, внутрішньо впливає на те, як виникає 

в органі слуху чуттєве сприйняття. У такий спосіб відбувається невпинна 

взаємодія внутрішньої музичної вібрації дихання людини й того, що впливає 

на її вухо як процес сприйняття [64, с.35].  

На думку Р. Штайнера, саме сприйняття людиною музичних 

переживань є найкращим доказом пов’язаності фізіологічних процесів із 

процесами мислення, почуттів і волі. Слухаючи музику, віддаючись її 

музичному образу, людина сприймає музичний твір, передусім, почуттями. 

Однак, фізіолог, уважно спостерігаючи за людиною, захопленою 

сприйняттям музики, помітить, як змінюється її дихання залежно від того, що 

несе в собі конкретний музичний образ [64, с.35]. 

Отже, музичне переживання є врівноваженням слухового сприйняття і 

ритмічного процесу (дихання, кровообігу). «Музика – насамперед, ритм; 

продовжуючись, він входить у ритмічну систему людини. Людина сама стає 

ніби лірою, скрипкою. Ці внутрішні ритми в нас відтворюють те, що звучить 

у грі скрипки, роялю... Мелодії внутрішньо відтворюються й оживають у 

життєвих процесах ритмічної системи – дихання та кровообігу» [65].  

Нервова система супроводжує музичне сприйняття для того, щоб 

сприйняте людиною пов’язати з її «Я» та утворити образ, що формується 

процесами мислення. Тобто вплив музики на людину безпосередньо 

переживається ритмічною системою, а те, що пережито в ритмічній системі, 

потім людина опосередковує через нерви і таким чином почуте народжується 

в нервово-почуттєвій системі як уявлення [65]. 
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Ілюстрацією поглядів Р. Штайнера на взаємозв’язок душевного життя 

людини з усією тілесною організацією може слугувати не лише значний 

матеріал сучасних психоматичних досліджень, але й життєвий досвід будь-

якої людини. Так, кожній людині відомо, як сильні переживання впливають 

на процеси дихання й кровообігу, порушують сон тощо. У тяжкому 

душевному стані в людині виникає відчуття, ніби у груді все стикається, вона 

може вдихнути, але не може видихнути, у неї холодіють руки, 

сповільнюється пульс. Злякана людина блідніє, пульс стає частішим, а серце 

готово «вистрибнути» із груді. Загалом як позитивні, так і негативні емоції та 

почуття відбиваються й на диханні, і на кровообігу людини [65]. 

Як відмічає Р. Штайнер, психологічно не важко віднайти душевний 

елемент, спостерігаючи за діяльністю обміну речовин в організмі. Якщо 

вольове життя людини в порядку, тобто вона бадьора, повна енергії, то 

людина переживає це як внутрішню силу, внутрішню активність, які живуть 

в неї аж до м’язів. У людини же з порушеним вольовим життям, яка 

переживає кризовий стан, виникає відчуття внутрішньої слабкості, в’ялості, 

що поширюється аж до м’язової та мускульної систем [64]. 

Підтвердженням уявлень Р. Штайнера про те, що вся тілесність як ціле, 

а не тільки нервово-почуттєва система, утворює фізіологічну основу 

душевного життя є практичний досвід, досягнення в різних галузях людської 

діяльності, зокрема антропософськи орієнтованої (вальдорфська школа, 

лікувальна педагогіка, медицина тощо) [2, 55]. 

Узагальнюючи свої дослідження, Р. Штайнер зазначав, що 

спостерігаючи за своїми реакціями, ми можемо побачити, як наші розумові, 

емоційні та вольові прояви розгортаються на різних рівнях або в трьох різних 

станах свідомості. Так, у стані мислення ми цілком і повністю пильнуємо, ми 

пробуджені, адже логічна послідовність наших думок є для нас самих ясною, 

а також потребує ясності й для тих, хто їх сприймає. Побачити наші власні 

почуття та емоції складніше. Нам не завжди ясно, звідки виникають у нас ті 

або інші симпатії й антипатії. Тож можна сказати, що наші почуття 
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розгортаються у стані, схожому на сон, у стані марення, сновидіння. 

Більшість вольових дій (жести, рухи тощо) виникають більш-менш 

автоматично, здебільшого вони відбуваються на неусвідомлюваному нами 

рівні. І таким чином Р. Штайнер характеризує власне вольовий акт (якщо ми 

не супроводжуємо його розумовими діями й емоційними переживаннями) як 

несвідомий стан, у якому ми перебуваємо під час глибокого сну (сну без 

сновидінь) [60, с.79]. 

Слід наголосити на тому, що вальдорфська педагогіка виходить із того, 

що всі три психічні сфери (мислення, почуття, воля), спираючись на 

відповідні фізіологічні системи, необхідно підтримувати й розвивати з 

раннього дитинства. 

У зв’язку з чим предмети художньо-естетичного циклу, зокрема музика, 

відіграють у вальдорфській школі таку ж роль у цілісному розвитку дитини, 

як і дисципліни загальноосвітнього циклу. Так, предмет «Музика» у 

вальдорфській школі орієнтований на практичне засвоєння музичної 

культури – особливої сфери, у якій природним чином, через переживання, 

відбувається становлення особистості, побудова міжособистісних стосунків, 

формується ставлення до світу в цілому. 

Спектр цілей музичного виховання й освіти достатньо широкий. У 

вальдорфській педагогіці прийнято розрізняти внутрішні та зовнішні цілі: 

перші (педагогічні, загальноосвітні) пов’язані з повноцінним 

інтелектуальним, емоційним і вольовим розвитком дитини; другі цілі 

(навчальні або освітні) орієнтують на формування певних знань, умінь і 

навичок дітей, що відповідають вимогам до рівня підготовки школярів [51]. 

Серед загальноосвітніх найважливішою метою є розвиток багатої (у 

якісному та кількісному відношенні) культури почуттів. Музика ніби 

інтегрує з облагородженої, окультуреної сфери почуттів усю цілісну людську 

особистість. Особливо слід виділити розвиток емоційно-естетичного 

сприйняття дійсності, соціальних якостей дитини розуміти людей за 

допомогою музики [51]. 
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Хоча сприйняття й переживання музики напряму не пов’язано зі 

змістом та діяльністю мислення, музичні заняття сприяють розвитку 

мислення й є дієвим процесом пізнання світу, оскільки закономірності 

музики (основні зв’язки, формальні структури, закони гармонії) можна 

виразити логічно, аж до математичних відношень. Музичні заняття також 

надають імпульс для розвитку образності мислення, фантазії й пам’яті. 

Очевидна роль музичних занять у вихованні волі. Музика 

безпосередньо пов’язана з ритмом і повторенням, а кожне свідоме 

повторення зміцнює волю, а з нею готовність діяти. Кожний музикант або 

аматор, який намагається оволодіти елементарними музичними навичками, 

знає, що для отримання красивого й досконалого звуку при співі або грі на 

інструменті необхідне повне включення вольових сил, що одразу виявляється 

в характері звучання й дає зворотній зв’язок. Музика – це також радість. 

Через радість прекрасного в дитині пробуджується прагнення перетворити 

некрасиве (жахливе, спотворене), наприклад, відпрацьовувати виконання 

музичної п’єси доти, поки вона не зазвучить дійсно прекрасно [51]. 

Що стосується навчальних цілей, то уроки музики спрямовані на 

засвоєння музичних знань (знання про виразні засоби й образність музичного 

мовлення, про фольклор, найкращі твори класичної спадщини й сучасної 

творчості, про видатних композиторів), оволодіння вміннями й навичками 

самостійної творчої діяльності (хорові й сольні співи, ритмічно-пластичні й 

танцювальні рухи, гра на різних музичних інструментах, імпровізація, 

музична грамотність), уміннями слухати й діяти спільно з іншими людьми 

(завдяки виступам у хорі та оркестрі). Уроки музики покликані також 

виховувати загальну музичність (виконавська культура та культура слухання, 

здатність сприймати образний зміст музики та втілювати його в різні види 

музично-творчої діяльності) [51]. 

Важливим аспектом вальдорфської освіти є також тісна взаємодія 

різних галузей викладання, інтегрування навчальних предметів, особливо на 

початковому етапі навчання. Так, розвиток мовлення, навчання письму, 
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читанню, лічбі здійснюється за допомогою занять живописом, малюванням 

форм, ліпленням, музикою, співами, грою на музичних інструментах [51]. 

Загалом власно «музичне» далеко виходить за межі предмета «Музика». 

Так, у вивченні дробів у математиці музично-ритмічні закономірності 

допомагають краще засвоїти цю тему. Вивчення історичних епох 

підкріплюється музичними переживаннями тих часів. Значне місце музиці та 

співам відводиться у вивченні іноземних мов (вивчаються дві іноземні мови з 

першого класу), що створює відповідну навчальну атмосферу, завдяки якій 

дитина миттєво запалюється від одного музичного звучання культури іншої 

країни. У результаті діти легше й краще сприймають та засвоюють іноземну 

мову, її звуки, ритм, інтонації, наголоси тощо. У подальшому, наприклад 

вивчення акустики (перший розділ фізики), базується на багатому досвіді, 

який учні набули під час гри на різних музичних інструментах [12]. 

Характерним для вальдорфської школи є чітке співвіднесення 

педагогічного процесу з особливостями вікового та індивідуального розвитку 

дитини, що знаходить адекватне відображення в навчальних програмах, 

зокрема з музичної освіти.  

Вікова періодизація у вальдорфській педагогіці базується на уявленнях 

Р. Штайнера про розвиток людини в ритмі 7 років, що є основою для 

виділення трьох періодів розвитку людини до віку ранньої дорослості, а саме 

[61, 62, 64]: 

– період від народження до зміни зубів (0-7 рр.) – період фізичної 

зрілості, переважного виховання тіла дитини; 

– період від зміни зубів до статевої зрілості (7-14 рр.) – період 

психічної зрілості, коли акцент має робитися на вихованні душі; 

– період від пубертата до ранньої дорослості (14-21 рр.) – період 

соціальної зрілості, переважного виховання духу. 

Основні вальдорфські підходи до дитини з урахуванням специфіки її 

віку полягають у тому, щоб у перші сім років вихованням прищепити дітям 

уявлення про те, що «світ добрий, моральний»; у другому семиріччі розвитку 
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дитина має прийти до переконання, що світ повний радості й краси, що «світ 

прекрасний»; у третє семиріччя в людині необхідно пробудити прагнення до 

пошуку істини, вона має усвідомити, що «світ істинний» [64; с.117]. 

Найважливішою особливістю дитини, яка вступає в пору шкільної 

зрілості, є її образне мислення. Саме тому девізом епохи розвитку людини 

від зміни зубів до статевої зрілості Р. Штайнер обрав «світ прекрасний». Тим 

самим Р. Штайнер звертає увагу вчителів на те, що дитина в цьому віці 

сприймає світ не стільки розумом, скільки по-дитячому щиро – як митець – і 

все, з чим стикаються діти у своєму оточенні, вони перетворюють на 

внутрішні картини й образи [64]. 

Узагальнення уявлень Р.Штайнера про суть людини та її вікове 

становлення від народження до віку ранньої дорослості представлено в табл. 

2.1. 

Таблиця 2.1 

Розвиток людини від народження до віку ранньої дорослості (21 рік) 

 

Складники 

людської істоти 

Вік людини, рік 

0-7 7-14 14-21 

Тіло 

Нервово-

почуттєва 

система 

(«голова») 

Ритмічна система 

(«грудь») 

Система обміну 

речовин і органів 

руху 

(«кінцівки») 

Душа Воля Відчуття Мислення 

Дух 
«Свідомість у 

стані сну» 

«Мрійна 

свідомість»  

«Свідомість, яка 

не спить» 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.1, розвиток фізичного тіла відбувається ніби 

назустріч душевному розвитку людини. Так, фізичний розвиток йде від 

«голови» через «грудь» до «кінцівок», тобто «дитина виростає з голови» [3; 

с.5]. Дійсно, голова новонародженої дитини, порівняно з іншими частинами 

тіла, досить велика. У подальшому співвідношення розмірів голови та інших 

частин тіла стає співрозмірним і гармонійним, як у дорослої людини. Окрім 

цього, саме в голові людини сконцентровані органи відчуттів, які відіграють 
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домінантну роль у житті новонародженої дитини. У другому семиріччі 

акцент переноситься на розвиток грудної організації: якщо у немовля 

дихання, пульс ще нерегулярні, нерівні, то після семи років вони стають 

ритмічними. У період статевого дозрівання у підлітків особливо ростуть руки 

і ноги, а голова майже не змінюється за розміром.  

Душевні складники людини розвиваються переважно від волі (розвиток 

вольової сфери дитини відбувається паралельно з формуванням фізичних 

органів, усієї тілесності), що закладається в першому семиріччі, через 

відчування (із 7 до 14 років) до мислення (із 14-го року). У період статевого 

дозрівання в людини відбувається народження самостійної душевної 

організації, яка є основою самостійного мислення, а отже, людина «отримує 

можливість розвивати об’єктивне пізнання природи та свою моральну 

свободу» [71; с.39].  

Духовний розвиток у віці від народження до ранньої дорослості, за 

Р. Штайнером, має три основні ступені: усвідомлення «Я», що виникає на 

третьому році життя; переживання «Я», яке починається в 9-10 років і 

повністю розвивається у віці, що передує статевому дозріванню; прагнення 

до реалізації «Я» в юності. При цьому з кожним кроком духовного розвитку 

його попередні форми набувають нового змісту [39]. 

Духовний розвиток впливає на розвиток свідомості людини. Немовля 

ще не має усвідомленого душевного життя. Перші уявлення в дитини 

починають формуватися свідомо лише з появою постійних зубів. Стан 

свідомості дитини до семи років, яка переважно все робить неусвідомлено, 

Р. Штайнер порівнює зі «станом сну». Зі зміною зубів свідомість людини 

стає образною, наповненою фантазією, тому вона схожа з «мріями наяву або 

сном зі сновидінням». Із пубертатом людина може осягнути ясну, абстрактну 

думку та знає, як вона виникла, може пояснити складники логічної 

послідовності як для себе, так і для інших. І цю ступінь свідомості 

Р. Штайнер характеризує як «свідомість, яка не спить» [19; с.83; 64; с.79]. 
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Розвиток людини протягом семирічного циклу має певні «критичні 

точки», у яких душевний світ дитини зазнає значних змін. Зокрема, період 

від зміни зубів до статевого дозрівання має три фази, що пов’язано з тим, що 

в житті дитини чітко виділяються два основних моменти: приблизно в 9 (10) 

та 11 (12) років.  

Якщо в перші два роки навчання в дитині зберігається сильно виражена 

схильність до наслідування та прагнення до повної ідентифікації себе з 

оточенням, то у віці 9 років відбувається перехід до сприйняття себе як 

єдиного цілого з оточенням до усвідомлення й переживання свого 

відокремлення від навколишнього світу. Цей перехід Р. Штайнер назвав 

«Рубіконом» у житті дитини: як Цезар перейшов Рубікон і зробив відступ 

неможливим, так і діти в цьому віці безповоротно уходять із дитинства [62; 

с.82]. Ці зміни, посилюючи самосвідомість дитини, почуття власної 

індивідуальності, сприяють зростанню пізнавальних можливостей дітей, 

дозволяючи їм спостерігати й аналізувати світ ззовні. 

Не менш складним періодом у житті людини є час пубертату, протягом 

якого вона дозріває як тілесно (у сенсі продовження роду), так і душевно, 

оскільки на власному досвіду починає глибоко усвідомлювати, що таке 

справжня дружба, любов, упевненість у собі, істинний інтерес до справи 

тощо. Зміни ставлення до оточення та до себе, з одного боку, виявляються в 

потребі розуміти причинно-наслідкові зв’язки, давати оцінки, висловлювати 

власні судження. З іншого боку, розвиток самоосягнення в перехідному 

періоді, інтересу до себе, власного внутрішнього життя, до людини в цілому, 

а не до окремих її якостей, усвідомлення суперечності своїх прагнень, бажань, 

потреб – усе це стає змістом глибоких переживань, може викликати 

розчарування, нерідко призводить до внутрішньої спустошеності [62; с.82]. 

У Штайнер-педагогіці особливий акцент робиться на такому 

важливому моменті: хоча переміни в дитині тісно пов’язані з її віком, проте 

на кожному віковому ступені необхідно стимулювати і спрямовувати 

процеси розвитку через виховання й навчання. Завданням виховання 
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інтелектуала не є обов’язковим постійний і безпосередній розвиток 

розумових здібностей дитини. На ранніх етапах розвитку діти продуктивніше 

вчаться через дії й рухи, пізніше – через розвиток фантазії та життя почуттів, 

що поступово формується. Здатність же до власного абстрактного мислення, 

що з’являється зі статевим дозріванням часто плутається з розумовим 

осягненням уже обдуманого кимось. По-справжньому творче мислення, яке 

може зробити незалежним людину від будь-яких нав’язаних ззовні уявлень, 

виявляється у підлітка лише в разі, якщо в нього вже наявні сформовані 

душевні сили відчування та волі [19, 28]. 

Отже, перші вісім років у школі охоплюють період формування 

внутрішнього життя й виховання почуттів; у старших класах (9-12 класи) 

основою розвитку є вироблення здатності до самостійного мислення. Час і 

тривалість даних стадій розвитку незначним чином варіюються в різних 

учнів – на відміну від розвитку розумових та інших спеціальних здібностей. 

Проте перехід від однієї стадії до іншої не відбувається стрибкоподібно. Так, 

протягом перших трьох навчальних років відбувається ще значний розвиток 

волі, і в дітей виявляються особливості, характерні для віку наслідування. 

Дитяча всебічна схильність до наслідування на початку шкільних років 

активно використовується залученням у навчальний процес саме вольової 

сфери дитини. Водночас вольовий аспект учня через художнє викладання 

формує емоційне життя, яке починає досягати самостійності. Відповідно в 

навчанні й вихованні треба брати до уваги той факт, що під час перших 

навчальних років самостійне емоційне життя (або на початку старших класів 

самостійне мислення) ще не повною мірою розвинене: воно весь час 

знаходиться у процесі розвитку [28, с.118]. 

Специфікою учнів молодшого шкільного віку, як зазначалося вище, є 

образність мислення та потреба дітей у власній діяльності, що передбачає 

художньо-образу подачу навчального матеріалу й активне залучення дитини 

у процес навчання. У зв’язку з цим дітей підводять до начал музики через 

власну практичну роботу: вчать слухати, розрізняти, вибудовувати звуки, 
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імпровізувати на простих інструментах і пристроях (металофон, ксилофон, 

дзвоники, трикутник, ліра, флейта тощо). Завдяки емоційному переживанню 

дійсності в дітях намагаються пробудити музичне почуття, тобто бажання 

перетворювати емоції в музичні звуки [28, с.118]. 

Багато уваги у вальдорфській школі приділяється ритмічним вправам, 

пісні співаються з «руховим супроводом»: використовуються рухи з 

шумовими та ударними інструментами, діти набувають найпростіших 

хороводних навичок (побудова кола, крокування «змійкою», притопування, 

припліскування). Через такі вправи в хоровому співі дитина отримує сильні 

імпульси естетичного переживання прекрасного. 

Учні мають справу лише з «живою» музикою (прослуховування записів 

розпочинається тільки з 7-го класу), обов’язковим є відвідування концертів 

та організація різноманітних виступів у школі [28, с.118]. 

З огляду на ефективність впливу музичного виховання на розвиток 

почуттів і волі багато уваги приділяється ритмічному чергуванню слухання й 

виконання музики, а також співу та слухання музики, взаємодія яких 

гармонізує душевний стан дитини. 

Вікова динаміка дитячої свідомості та зміни у свідомості учня в 9-10-

років (за Р.Штайнером, «Рубікон» у житті дитини) вимагають в оволодінні 

музичними знаннями та вміннями йти слідом за стадіями розвитку дитини. 

Так, у період від сьомого до дев’ятого року життя (перший – другий класи) 

душевні сили дитини (мислення, почуття, воля) ще не виступають 

відокремлено, а утворюють єдність та тісно пов’язані один з одним. 

Спорідненій душевній конфігурації дитини цього віку є музична виразність 

форми так званого квінтового ладу. У межах «квінтового настрою» мелодія, 

гармонія й ритм переплітаються один з одним. Елементів гармонійного 

звучання багатьох звуків (акордів) ще немає, як і немає основного тону, а 

також пов’язаного з тактом ритму. Мелодія вільно звучить навколо 

«центрального тону» (ля). Перевага надається пентатонічній мелодії: завдяки 
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відсутності ввідного тону вона не пов’язана з основним тоном, а ритм, що 

вільно звучить, повинен орієнтуватися на якість вдиху та видиху [51].  

Отже, у перші два шкільних роки викладання музики у вальдорфській 

школі стоїть під знаком одноголосного співу, інструментального 

музикування в настрої квінти, вільного безтактового ритму, обходячись без 

гармонії та нотної фіксації [51]. 

Зміни у віці 9 (10) років, посилюючи самосвідомість дитини, почуття 

власної індивідуальності, сприяють зростанню пізнавальних можливостей 

дітей, дозволяючи їм спостерігати й аналізувати світ ззовні. Перелам у цей 

період утворює своєрідний перехід до наступного якісного ступеню музичної 

освіти, пов’язаного, зокрема, із терцією. У цей час важливими є такі аспекти: 

перший досвід у багатоголосному співі та співі каноном, початок навчання 

нотній грамоті та перехід від пентатоніки до діатоніки [51]. 

На заняттях музики починають використовувати інші музичні 

інструменти (фортепіано, гітара, баян, акордеон, скрипка, віолончель), 

кожному учневі підбирається музичний інструмент для індивідуальних 

занять (засвоєння обраного інструменту здійснюється в системі додаткової 

освіти у другій половині дня). 

Чільне місце у вальдорфській школі посідає врахування індивідуальних 

особливостей дитини (характеру свідомості, конституції, темпераменту, 

характеру тощо). Унаслідок цього, зокрема, усі діти у школі грають, 

принаймні, на одному з музичних інструментів («Кожна дитина – музикант»). 

За Р. Штайнером, музичне виховання потрібно не лише музично одарованим 

дітям: музичні здібності є в кожної дитині, але в деяких вони знаходяться 

надзвичайно глибоко, однак їх можна «витягнути на поверхню», якщо 

підійти до цього з любов’ю й терпінням [65, с.41]. 

Хоча образне мислення притаманне всім дітям, які вступили в пору 

шкільної зрілості, однак молодші школярі можуть мати різний характер 

свідомості. Так, у Штайнер-педагогіці розрізняють «дітей фантазії» та «дітей 

пам’яті»: перші все перетворюють, другі – усе помічають. Є також певна 
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залежність між процесом навчання та силами зростання учнів: якщо 

перевантажена фантазія дитини, то її фізичне зростання уповільнюється; 

якщо навчання перевантажує пам’ять дитини, то в певних межах вона стає 

худою й високою [65, с.137].  

За Р. Штайнером, «діти пам’яті» та «діти фантазії» потребують 

особливої уваги та різного підходу в процесі навчання. При цьому слід 

виходити не з діяльності фантазії, уяви, а з роботи пам’яті дитини, оскільки 

вона тісно пов’язана з уявою: діти з багатою уявою, як правило, мають ціпку 

пам’ять; діти з бідною уявою – погану пам’ять. Р. Штайнер пропонує тим 

дітям, хто має бідну уяву, на музичних заняттях займатися переважно 

інструментальною музикою (грою на музичних інструментах); тим, хто має 

багату уяву, – займатися співом. Ідеально для обох категорій дітей, щоб вони 

одночасно грали на музичних інструментах та співали, що гармонізуючи 

впливає на обидві групи учнів. Плідним є також чергування занять: одні 

співають, а інша слухають, потім міняються ролями [68, с.57-58]. 

Молодші школярі можуть також знаходитися на різних ступенях 

розвитку свідомості. Так, часто зустрічаються діти, які не повністю 

«пробудилися» до навчання. Серед таких дітей є учні, в яких переважає 

діяльність відчуттів («мрійні» учні). Цілющим для них є вплив сильних 

почуттів, що сприяє «пробудженню» свідомості до ясного пізнання. Бувають 

також школярі, які справляють враження тугодумів, навіть тупуватих. 

Свідомість таких дітей «спить», оскільки в них більше виявлена діяльність 

волі. «Пробудженню» цих учнів сприяє активне залучення вольового 

елементу, наприклад, вимовляння слів у поєднанні з рухами. Таким чином 

уся дитина пов’язується у вольовому елементі з інтелектом, що «пробуджує» 

розумову діяльність [65, с.75-76]. 

Специфічні особливості дитини, ступінь розвитку її свідомості є 

найважливішим чинником у виборі індивідуального музичного інструменту. 

У розв’язанні цього завдання у вальдорфській школі йдеться про пошук 

інструменту, характер якого споріднений характеру конкретної дитини, а не 
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протилежний їй, якщо би висувалася мета врівноважити риси характеру цієї 

дитини. Це, гармонізуючи душевне життя дітей у цілому, надає дитині 

можливість набути музичних умінь і навичок у властивій саме їй спосіб. 

Наприклад, у разі смичкових інструментів (скрипка, віола, віолончель) 

ми маємо справу з мелодійними інструментами, а ритм дихання, власне, і є 

ритмом мелодії. Тільки тут цей потік дихання відтворюється не повітрям, а 

смичком. У русі смичка по струнах і міститься «дихання» мелодії. З 

урахуванням того, що до 9-річного віку дитина має розуміння головним 

чином мелодії, то доцільно її основну увагу звертати в цьому віці на рух 

смичка, на те, щоб цей рух виникав із зорового образу [1, с.72]. 

Незважаючи ні на що, можна відмітити, що звучання смичкових 

інструментів формується цілком із серединної людини (сфери емоцій і 

почуттів), із тієї галузі, у якій і корениться сприйняття гармонії.  

Дитина, яка живе переважно в цій серединній сфері й яка, наприклад, 

слухаючи яке-небудь оповідання, абсолютно щиро супроводжує відчуттями 

різні настрої, що містяться в оповіданні, як правило, буде тяжити до 

смичкових інструментів, особливо до віоли (середній інструмент даного 

сімейства). Якщо же у сфері відчуттів уже спостерігається схильність до 

розумової діяльності, то дитину буде приваблювати скрипка (через її більш 

високе звучання). У більш низькій тональності віолончелі елемент звучання 

більшою мірою орієнтується на фізичний елемент. У дітей, які обирають 

своїм інструментом віолончель, до вищезазначеного відчуття додається 

певна любов до практичного, до здійснення чогось (переважання вольового 

елементу) [1, с.73]. 

Якщо звернутися ще до одного мелодійного інструменту – поперечної 

флейти, то можна побачити, що вся легкість і рухливість, які притаманні грі 

на флейті, дозволяють розпізнати її спорідненість життю уяви й думок 

людини. Проте, мелодія ніколи не повинна до кінця підніматися у сферу уяви, 

щоб не покинути галузь істинного переживання музики. Тим не менш 

флейтисту для здобуття звуків потрібний потік дихання, а цей потік 
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підключає його до його же середини. Іншими словами, флейта прив’язує 

голову до серця. Із цієї ж причини потяг до цього інструменту будуть 

відчувати діти, які люблять перебувати в житті своєї уяви і своїх думок і 

досягають у цьому такої легкості й рухливості, що у виняткових випадках 

може навіть викликати тенденцію до уособлення в щось самостійне. За 

флейту, проте, часом беруться діти, які прагнуть піднятися до її ясного й 

летючого звучання [1, с.73]. 

Такі язичкові інструменти з подвійною тростиною, як гобой і фагот, 

також передбачають наявність схильності до розумової діяльності, хоча й у 

більш відстороненій, спостережливій формі [1, с.74]. 

Дитині, яка схильна до різноманітності та швидкості змін виразних 

можливостей, до пошуку світових таїнств, можна порекомендувати кларнет. 

Дітям, які мають повненьку статуру та вузький діапазон голосу 

(обмежується лише п’ятьма тонами), пропонується гра на трубі або тромбоні. 

Ці інструменти часто відкривають можливості для колосального розвитку 

таких дітей.  

По-іншому відбувається справа з горном. Хоча він і схожий із трубою 

та тромбоном по тональності, він усе-таки через округлу форму трубки та її 

конічного розширення, має зовсім інший характер звучання, що вимагає від 

гравця більшої проникливості [1, с.75]. 

Дитина, яка хоче зробити фортепіано своїм інструментом, має мати 

сильну волю до створення музики, надлишок музичних сил. Часто це 

виявляється в тому, що діти видумують другі голоси до відомих пісень або 

складають у ряд акорди й, власне, самі вже завжди схильні до створювання 

музики. Добре, коли поряд із грою на фортепіано діти навчаються грі ще на 

одному мелодійному інструменті або приділяється увага принаймні співам, 

насамперед хоровим [1, с.75]. 

Сучасні діти часто бажають грати на ударних інструментах. Ці 

інструменти потребують підвищеної та пробудженої уважності. Водночас 

ритм, що відповідає такту, досить енергійно проникає в кінцівки. Той, хто 
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грає на ударних інструментах, не дуже здатний творити із серединної сфери 

(з емоцій та почуттів), тобто зі свого сприйняття гармонії, однак він буде з 

великою інтенсивністю мати саме це відчуття разом з іншими виконавцями. 

В оркестрі виконавець на ударних інструментах виступає майже в ролі 

другого диригента, який досить тонко реагує на найменші коливання ритму. 

Із цієї же причини було б добре, якщо би той, хто хоче грати на ударних 

інструментах, спочатку навчився би грі на гармонійному інструменті, щоб 

мати згодом можливість слідкувати в оркестрі за всім музичним розвитком та 

брати участь у його створенні [1, с.76]. 

Навіть якщо інструмент був обраний правильно, а школяр цінує 

вчителя гри на інструменті, справа все-таки часто доходить до кризових 

ситуацій, що виявляються в тому, що прагнення грати на інструменті 

зменшується або зникає взагалі. Такі кризові ситуації відбуваються в 

більшості випадків у віці 12-16 років. Рішення обрати свій інструмент має 

ніби народитися заново.  

Узагальнюючи вищезазначене, відзначимо, що дітям, які схильні до 

розумової діяльності, рекомендується грати на скрипці, флейті, гобої, фаготі; 

до емоційно-почуттєвого життя – на віолі, трубі, тромбоні, до практично-

вольової діяльності – віолончелі, ударних інструментах. Дітям, у яких наявні 

значні музичні сили, сильна воля до створення музики, пропонується гра на 

фортепіано. 

Спільне та індивідуальне сприйняття музичних інструментів 

виховують у дітей здібності слухання й розуміння музики. Сольні навички в 

кінцевому результаті вливаються у спільну справу всієї школи: музичне 

оформлення свят упродовж року, шкільні концерти, музичний театр тощо. 

Починаючи з 3-4-го року навчання, у кожному класі є невеличкий оркестр 

(учні старших класів грають у шкільному оркестрі). Через участь у класному 

оркестрі учні отримують цінний досвід соціальної взаємодії та спільної 

роботи в колективі, що зміцнює їхні внутрішні сили, створює можливість для 

внутрішнього розвитку. 
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Отже, проведений науковий пошук засвідчив, що вальдорфська 

музична освіта сприяє засвоєнню дитиною музичної культури як особливої 

сфери, де через емоційне переживання відбувається цілісний розвиток 

особистості, набувається соціальний досвід, формується ціннісне ставлення 

дитини до людей і світу. 

 

Висновки розділу 2 

1. Здійснено порівняльний аналіз тенденцій становлення 

вальдорфських шкіл у КНР та Україні в контексті розвитку світового 

вальдорфського руху. 

1.1. Започаткування вальдорфського руху у КНР відбулося у 1994 р., 

що було пов’язано з поширенням ідей особистісно-орієнтованої освіти, 

сплеском інтересу до зарубіжних педагогічних концепцій, проведенням 

перших конференцій із запрошенням іноземних вальдорфських педагогів і 

відкриттям першої вальдорфської школи (м. Ченду).  

Активному розвитку вальдорфської педагогіки в КНР сприяли: 

створення нормативно-правової бази (прийняття Закону «Про заохочення 

приватної освіти» (2003); Постанови Уряду про офіційне визнання 

вальдорфських шкіл (2009) тощо); заснування низки громадських освітньо-

культурних об’єднань («Вальдорфська програма раннього навчання та 

наставництва в КНР» (2010); «Центр вальдорфської освіти Ченжігу» (2010); 

«Китайський Вальдорфський шкільний форум (CWF)» (2010); «Китайський 

Форум із питань раннього розвитку дитини у Вальдорфській школі (CECEF)» 

(2011) тощо); тісна співпраця китайських педагогів із зарубіжними 

вальдорфськими організаціями; істотна фінансова та науково-методична 

допомога розвитку вальдорфської педагогіки у КНР з боку представників 

міжнародного вальдорфського руху; заснування закладів вальдорфської 

освіти та підвищення кваліфікації вчителів у КНР за участю зарубіжних 

фахівців; постійна робота над розробкою та вдосконаленням власних 

навчальних програм із вальдорфської педагогіки, зокрема програми з 
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музичного виховання як синтезу європейських вальдорфських та китайських 

підходів до музичного виховання школярів. 

1.2. З’ясовано, що зародження вальдорфського руху в Україні 

відбулося в 1991 р., що збіглося з періодом перебудови, демократизації та 

гуманізації суспільства, освітньо-культурних перетворень, домінуванням 

гуманістичних освітніх ідей, виникненням альтернативних закладів освіти. У 

цих умовах Вальдорфська школа, завдяки зусиллям українських педагогів-

ентузіастів, змогла адаптуватися до національних реалій,  інтегруватися в 

цілісну освітню систему країни.  

Утіленню ідей вальдорфської педагогіки в Україні сприяли: поява 

Наказу Міністерства освіти і науки України (наказ № 363 від 06.05.2001) 

«Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту 

всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні (2001-

2014 рр.)» (експеримент подовжено до сьогодні); створення навчального 

трирічного семінару (1995) з підготовки вальдорфських педагогів під егідою 

Міжнародної Асоціації вальдорфської освіти у Центральній та Східній 

Європі (IAO); розроблення власного навчально-методичного забезпечення, 

насамперед навчальних планів і програм. На сьогодні Типовий навчальний 

план та Навчальні програми для вальдорфських шкіл України (1–12 класи) 

мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки України; підтримка з 

боку науково-педагогічної спільноти (Інститут проблем виховання НАПН 

України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди тощо); активна 

просвітницька робота та знайомство широкої громадськості, насамперед 

батьків, із ідеями Штайнер-педагогіки. 

2. Розкрито образ людини як філософсько-психологічне підґрунтя 

музичного виховання школярів Вальдорфської школи. До провідних 

теоретичних ідей віднесено такі: цілісний підхід до особистості та всебічне 
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врахування в педагогічному процесі специфіки вікового та індивідуального 

розвитку дитини. 

2.1. Згідно з цілісним підходом людина є триєдністю тілесного, 

душевного (психічного) та духовного буття, психічна структура якої 

виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-почуттєвої та вольової 

сфер. Музика зачіпає всі сфери людського психічного життя, оскільки в ній є 

три галузі, які можна співвіднести: із думками людини (мелодичний елемент), 

емоціями та почуттями (гармонія, мінорний або мажорний настрій), волею та 

рухом (ритм).  

Три складники психіки взаємопов’язані з усією фізіологічною 

організацією людини: мислення – із нервово-почуттєвою системою; емоції та 

почуття – із ритмічною системою, або системою органів дихання та 

кровообігу; воля – із системою обміну речовин і органів руху (Р. Штайнер). 

Так, музика безпосередньо впливає на ритмічну систему людини (музичне 

переживання є врівноважуванням слухового сприйняття й ритмічного 

процесу дихання та кровообігу). Те, що пережито в ритмічній системі, потім 

людина опосередковує через нерви і таким чином почуте народжується в 

нервово-почуттєвій системі як уявлення. 

З огляду на вище зазначене у вальдорфській школі підвищується роль 

предметів естетичного, зокрема музичного, циклу до рівня академічної галузі; 

перед предметом «Музика» висуваються як навчальні (формування певних 

музичних знань, умінь і навичок школярів), так і загальноосвітні 

(повноцінний інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий розвиток 

дитини) цілі; здійснюється міжпредметна інтеграція, а музичний елемент 

залучається у процес вивчення загальноосвітніх (математика, рідна мова, 

іноземні мови, історія тощо) дисциплін.  

2.2. Характерним для вальдорфської школи є чітке співвіднесення 

педагогічного процесу з особливостями школярів молодшого шкільного віку, 

що базується на положенні про розвиток людини в ритмі семи років, при 

цьому об’єктом розвитку дитини в перші сім шкільних років є переважно 
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емоційно-почуттєва сфера, фізіологічною основою якої є система органів 

дихання та кровообігу. До основних особливостей молодших школярів слід 

віднести: 

– образність мислення дитини та її потреба у власній активній 

діяльності. Це передбачає залучення до процесу навчання художньо-образної 

наочності та практичних музичних занять, використання «живої» музики, 

ритмічне чергування слухання та виконання музики, співу та слухання 

музики; виконання ритмічних музичних вправ у супроводі різноманітних 

рухів (хороводи, крокування «змійкою», притопування, припліскування 

тощо); 

– вікову динаміку дитячої свідомості та зміни у віці 9-10-ти рр. 

(«Рубікон» у житті дитини, Р. Штайнер), коли відбувається перехід від 

сприйняття себе як єдиного цілого з оточенням до усвідомлення та 

переживання своєї відокремленості від навколишнього світу. Це вимагає 

відповідного змісту музичної освіти впродовж перших двох шкільних років 

(одноголосні співи, переважання пентатонічної мелодії, вільний безтактовий 

ритм, інструментальне музикування в настрої квінти на простих 

інструментах – металофон, ксилофон, дзвоники, трикутник, ліра, флейта; 

відсутність нотної фіксації) та його змінювання з третього року навчання 

(багатоголосний спів і спів каноном, перехід від пентатоніки до діатоніки, від 

квінти до терції, введення навчання нотній грамоті, вибір індивідуального 

музичного інструменту – фортепіано, гітара, баян, акордеон, скрипка, 

віолончель).  

2.3. Чільне місце у вальдорфській школі посідає врахування 

індивідуальних особливостей дитини (розвиненість свідомості, конституція, 

темперамент, характер тощо). Унаслідок цього вальдорфське музичне 

виховання спрямовується на всіх дітей («Кожна дитина – музикант»), а не 

лише на музично обдарованих, оскільки музичні здібності є в кожної дитині, 

але в деяких вони знаходяться надзвичайно глибоко, проте їх можна 
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«витягнути на поверхню», якщо підійти до цього з любов’ю й терпінням 

(Р. Штайнер). 

Специфічні особливості дитини є найважливішим чинником у виборі 

індивідуального музичного інструменту. Наприклад, школярам, які схильні 

до розумової діяльності, рекомендується грати на скрипці, флейті, гобої, 

фаготі; до емоційно-почуттєвого життя – на віолі, трубі, тромбоні, до 

практично-вольової діяльності – на віолончелі, ударних інструментах. Дітям, 

у яких наявні значні музичні сили, сильна воля до створення музики, 

пропонується гра на фортепіано (В. Вюнш). 

Спільне та індивідуальне сприйняття музичних інструментів 

виховують у дітей здібності слухання й розуміння музики. Сольні навички в 

кінцевому результаті вливаються у спільну справу всієї школи (музичне 

оформлення свят упродовж року, шкільні концерти, музичний театр тощо). 

Починаючи з 3-4-го року навчання, у кожному класі є невеличкий оркестр 

(учні старших класів грають у шкільному оркестрі), через участь у якому 

школярі отримують цінний досвід соціальної взаємодії та спільної діяльності.  
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РОЗДІЛ 3 

ДОСВІД МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ КНР ТА УКРАЇНИ 

 

3.1. Зміст музичного виховання молодших школярів у 

Вальдорфській школі КНР   

 

За багатовікову історію в культурі Китаю склалися багаті традиції 

музичного виховання. У традиційній формі освіти головною складовою 

завжди була школа, під якою розумілось передавання вмінь та навичок від 

однією людини до іншої, а саме від учителя до учня, або до групи учнів. 

Основою освіти була філософсько-світоглядна система, одним з елементів 

якої була та залишається музика [33; с. 198-199]. Таким чином, музичне 

виховання було обов’язковим компонентом китайської освіти.  

У ході наукового пошуку було проаналізовано основні нормативно-

правові документи щодо освіти КНР, а саме: «Закон про обов’язкову освіту у 

КНР» (прийнято в 1986 р. та оновлено в 2006 р.), Закон «Про освіту» 

(1995 р.), Закон «Про приватну освіту» (2003 р.), «Національний план 

реформування початкової освіти та середньої освіти (2010–2020 рр.)» тощо. 

Відповідно до нормативно-правової бази системи освіти КНР 

структура повної загальної освіти виглядає таким чином: до початкової 

школи відносять 1–5 класи, або 1–6 класи (залежно від економічного 

розвитку району), до середньої школи – 7–9 класи, до старшої школи – 10–12 

класи. Після закінчення дванадцятого класу учні отримують спеціальність. 

Початкова школа поділяється на молодшу та старшу початкову школу. До 

молодшої початкової школи відносять 1–4 класи, до старшої початкової 

школи – 5–6 класи [35] . 

З огляду на те, що в Україні початкова школа охоплює перші чотири 

класи, для порівняльного аналізу музичного виховання молодших школярів у 
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вальдорфських школах КНР та України обрано молодшу початкову школу 

КНР. 

Вивчення наукових джерел (Гарі Вон, Лі Чжан, Тхань Черрі, Хуан Лі, 

Хуан Харрі) [11], нормативної бази (навчальні плани, програми) та діяльності 

китайських вальдорфських шкіл  (Наншанська, Сичуанська, Чендуська, 

Шендунська, Шеньсінська школи) свідчить про те, що музичне виховання 

молодших школярів у вальдорфських школах загалом співзвучно з основним 

трендом музичного виховання школярів у КНР – із так званим співочим 

напрямом, що має загальну назву «Шкільна пісня». У цьому напрямі втілено 

як багаті традиції національної пісенної культури, так і досвід західних країн.  

Водночас музичне виховання молодших школярів у Вальдорфській 

школі має певні особливості, що відбивається насамперед у меті – 

спрямованість на всебічний розвиток дитини, тобто розвиток мислення через 

розуміння закономірностей музики, виховання культури емоцій і волі дітей, 

розвиток їх соціальних навичок і спілкування (мету і завдання, а також інші 

складники музичного виховання у вальдорфських школах КНР відбито в 

таблиці 3.1). 

Таблиця 3.1 

Характеристика змісту музичного виховання 

у вальдорфських школах КНР 

Складники змісту 

музичного 

виховання 

Характеристика 

Мета  Усебічний розвиток особистості: розвиток мислення через 

розуміння закономірностей музики, виховання культури емоцій 

і волі дітей, розвиток соціальних навичок і навичок спілкування 

Завдання – сформувати уявлення про музику своєї країни та інших країн; 

– сформувати позитивне ставлення до музики, потребу в її 

слуханні та виконанні; 

– розвивати чутливість до музики та музичний слух;  

– сформувати елементарні навички гри на різних музичних 

інструментах та вокально-хорові навички  

Обсяг 

навантаження 

3 години на тиждень 

Загальні підходи – відповідність музичного виховання специфіці віку школярів; 
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до музичного 

виховання 

школярів 

– інтеграція музичного виховання у процес вивчення всіх 

дисциплін; 

– пріоритет практичної діяльності; 

– образно-алегоричний підхід і використання «живої» музики; 

– поліінструментальний розвиток учнів; 

– «тілесне проживання» музики і засобів музичної виразності; 

– застосування фольклорно-пісенного матеріалу, що відповідає 

календарним святам і порам року 

Музичний лад і 

музичний 

інтервал 

1-2 класи – пентатоніка 

3-4 класи – перехід від пентатоніки до діатоніки, від квінти до 

терції 

Тематика усного 

оповідання 

1-2 класи: казки, легенди; розповіді про музичні інструменти; 

3-4 класи: історії, пов’язані з вивченням нотної грамоти і 

творчістю композиторів 

Співочий 

репертуар 

1 клас: співають пісні про ельфів, гоблінів, фей, про природу, 

пори року та чарівні світи; 

2 клас: співають пісні про природу та пори року, а також про 

персонажів у байках, з якими зіткнулися святі, герої; 

3 клас: вивчають гімни та народні пісні, а також пісні про 

архітектуру, кулінарію, садівництво; 

4 клас: вивчають свій національний гімн, місцеві народні пісні 

та регіональні пісні. Пісні, які вони співають, повинні вміти 

виражати свою зростаючу силу та життєву силу, а також 

поглиблювати внутрішнє життя; 

Музичні 

інструменти 

Поступове розширення кола музичних інструментів: 

- пентатонічні флейти з бамбуку, п’ятитонний кларнет (1клас); 

- п’ятитонний кларнет, ліра (2 клас); 

- семитонний кларнет, прості ударні інструменти, скрипка, 

лаякін (традиційний струнний китайський інструмент, який має 

від 7 до 16 струн) (3 клас); 

- віолончель, ліра, С-кларнет, піпа (китайський традиційних 4-х 

струнний щипковий музичний інструмент), ерху (старинний 

китайський струнний смичковий інструмент, оригінальна 

двостороння скрипка з металевими струнами) (4 клас); 

Вивчення нотної 

грамоти 

Із 3-го класу 

Навчальні форми – щотижневі уроки зі специфічною структурою; 

– позакласна робота: участь у хорі та оркестрі, музичному 

оформленні календарних свят та драматичних вистав; 

– індивідуальні заняття з педагогом-інструменталістом; 

– групова та колективна участь в оркестрі та хорі 

Навчальні методи 

та методичні 

прийоми 

Основний метод навчання – наслідування, імітація й 

копіювання дій учителя 

1 клас: пальчикові ігри та вправи – співи «по пальцях розкритої 

долоні», «графіка під музику» (малюнок тушшю на рисовому 

папері); «ритмо-декламаційні» та ритмо-інтонаційні» вправи; 

вправи на «вслухання»; 

2 клас: застосування вправ на виявлення «контрастів» та 
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«полюсів» у музиці (слухання та гра, високі та низькі, голосні 

та м’які звуки; швидкий та повільний темп); «гра в 

композиторів»; 

3 клас: читання та запис музичних партитур; створення мелодій 

на лаякіні, «малювання мелодії»; 

4 клас: ритмічні диктанти, фіксація мелодії по пам’яті 

 

Найголовнішим аспектом музичного виховання у початковій 

Вальдорфській школі є розвиток культури почуттів. І в цьому процесі, за 

Р. Штайнером, найважливішими є співи та музика. Культивування дитячої 

музичності потребує від дорослих щоденних співів із дітьми. Деякі педагоги 

вважають, що коли мати ще вагітна, вона повинна співати досить часто, щоб 

плід у животі міг слухати й відчувати вібрацію, яку несе спів [22]. 

Р. Штайнер наголошував на тому, що, коли діти малі, їм вісім або 

дев’ять років, найбільш сприятливим для їхнього розвитку є середовище 

«добра» і «любові». Тому дітей молодшого шкільного віку необхідно 

оточити люблячою атмосферою і передати їм живий спів. Взагалі для дітей 

краще не використовувати звуки технологічних продуктів [22]. 

Обладнання для запису та відтворення музики виникло ще за життя 

Р. Штайнера. Із того часу відбувся значний розвиток електронної техніки та 

технологій. При цьому невідомо, якби до цього поставився Р. Штайнер, але 

можна спробувати це з’ясувати. Р. Штайнер дав зрозуміти, що співати дітям, 

співати зі своїми дітьми, і дозволяти їм співати самим або грати на музичних 

інструментах треба наживо, що буде сприяти розвитку дитини. Через живе 

виконання музики, деякі емоційні та духовні елементи будуть безпосередньо 

передані слухачам, водночас як ті, хто слухає музику, також звільняють 

частину розуму, розкривають власні почуття тощо [22]. 

Підтвердженням цього може слугувати експеримент: два горщики 

рослин розміщувалися в різних місцях, один горщик знаходився в контакті з 

гучною музикою, а через деякий час рослини в горщиках вмирали, інші 

рослини, які знаходилися у приміщенні з живою музикою, процвітали. Так і 
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діти, слухаючи красиву живу музику, будуть розвиватися, а не емоційно та 

розумово «вмирати» [16].  

Такий вальдорфський підхід дуже схожий на той, що існує в 

конфуціанській освіті. Треба піклуватися про музичне середовище для дітей 

молодшого шкільного віку, необхідно, щоб батьки співали своїм дітям 

щодня, співали разом із своїми дітьми, грали у прості музичні ритм-ігри, 

грали на спокійних музичних інструментах, які роблять ці музичні елементи 

частиною сімейного життя. Що дітям потрібно, це досвід і відчуття 

музики, немає необхідності в офіційних уроках музики або фіксованої 

практики гри на певному музичному інструменті щодня. Азіатські батьки 

часто мають уявлення про те, що «не втрачайте на стартовій точці», але, за 

спостереженнями багато людей, які пізніше стають професійними 

музикантами, тим швидше вони починають досягати кращих результатів 

[16]. 

Вивчення китайської культури у Вальдорфській школі посідає головне 

місце, і вже з першого класу вивчається досить активно. Діти вивчають 

китайську мову, співають китайські пісні, грають на традиційних китайських 

інструментах, вивчають китайських композиторів, вчать історію та традиції 

китайського народу.  

Відзначимо, що до структури вальдорфської освіти входять і дитячі 

садочки, які знаходяться, як правило, при школах. Для дітей, які досягли 

шестирічного віку, у школі існує також додатковий – підготовчий – клас. У 

підготовчому класі підтримується розвиток раннього дитинства. У зв’язку з 

чим до повсякденної програми включено такі заняття: письмо фарбами, 

малювання, ліпка, музика, евритмія, оповідання казок, ляльковий театр, 

постанова маленьких п’єс тощо. Усі ці заняття спрямовані на розвиток 

художнього смаку дошкільнят.  

У КНР не всі діти відвідують підготовчий додатковий клас. Більшість 

дітей вступають до першого класу, закінчивши лише вальдорфський садочок. 

Додатковий підготовчий клас не є обов’язковою умовою до вступу у 
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Вальдорфську школу. При цьому треба пам’ятати., що в китайській системі 

освіти не існує підготовчого класу, а все навчання спрямовано не на розвиток 

особистості та внутрішніх здібностей учня; навчання полягає в тому, щоб 

учень добре склав іспити і мав змогу поступити у старшу школу, а потім до 

університету [16]. 

Від дитячого садка до 1–2-го класів початкової школи Р. Штайнер 

пропонував оточувати дитину п’ятитональною піснею. Р. Штайнером було 

також надано пояснення щодо співів із мелодією, яка містить багато п’ятих 

інтервалів. Діти цього періоду ще не повністю увійшли до соціуму, живучи в 

напівмрійливій, райській атмосфері. Такій атмосфері відповідають 

п’ятиступінчасті та п’ятитонові пісні, які надають дитині тепле, відкрите, 

необмежене почуття спокою, а також гра на бамбуковій п’ятитональній 

флейті, гра на п’ятитональній карільоні, лірі, дзвіночків вітру тощо. Діти в 

цей час не повинні мати тональну, сильноголосну музику, адже вона дратує 

психіку дітей. Навпаки, музика повинна бути настільки м’яка, легка, красива, 

щоб піднімати настрій і краще розвивати серце і дух маленьких дітей [16].  

Досвідчені викладачі музики часто можуть легко з’ясувати, чи дитина 

відвідує вальдорфську або державну школу. Це зумовлено тим, що в родині 

вальдорфців намагаються уникати гучних звуків із технологічних носіїв, а 

саме музики з дисків, комп’ютерів, касет тощо. 

У вальдорфських школах вважається, що гра на різних музичних 

інструментах має різний вплив на людину. Правильно підібраний музичний 

інструмент може допомогти дитині розвинути певні риси характеру. Таким 

чином, правильний підбір музичного інструменту – це дуже особливий 

процес, який вимагає певних знань і чіткості виконання. Як кажуть 

вальдорфські педагоги, головний принцип підбору музичного інструменту 

полягає в тому, щоб музичний інструмент відповідав характеру дитини.   

Розглянемо детальніше зміст музичного виховання молодших школярів 

у вальдорфських школах КНР.  
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 Метою музичного виховання, як відмічалося вище, є всебічний 

розвиток особистості, тобто розвиток мислення через розуміння 

закономірностей музики, виховання культури емоцій і волі дітей, розвиток 

соціальних якостей і навичок спілкування. 

У зв’язку з цим висуваються такі завдання: сформувати уявлення про 

музику своєї країни та інших країн; сформувати позитивне ставлення до 

музики, потребу в її слуханні та виконанні; розвивати чутливість до музики 

та музичний слух; сформувати елементарні навички гри на різних музичних 

інструментах та вокально-хорові навички (див. табл. 3.1). 

Починаючи з першого класу, учителі на уроках музики 

використовують «живу» музику, тим самим розвиваючи музичний слух та 

здатність краще відчувати музичні твори (прослуховування аудіозаписів 

майже не застосовується). 

На музичну освіту в початковій Вальдорфській школі КНР відводять 

три години на тиждень.  

Заняття музикою, які потребують ритмічного повторення й 

систематичних вправ, здійснюються у вальдорфській школі у формі 

щотижневих уроків. Структура уроку складається з трьох взаємопов’язаних 

частин: ритмічної (гармонізує розумову, емоційно-почуттєву та вольову 

діяльність дитини), основної (відбувається власне навчання) та заключної 

(розповідь учителя, пов’язана з віковими особливостями школярів та темою 

уроку, що допомагає дітям долати вікові кризи та проблеми, набувати стану 

рівноваги та гармонії). 

На уроках музики використовуються різні форми організації навчання: 

учитель проводить заняття один-на-два, один-на-три (учитель та два або три 

учні), групові заняття (оркестрові ансамблі), робота зі всім класом (спів у 

хорі, театральні постанови, підготовка до державних і календарних свят) (див. 

табл.3.1 ).  

Основним методом навчання у початкових класах є імітація та метод 

копіювання дій учителя. Так, слухаючи звук і спостерігаючи за вчителем, 
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діти першого класу вчаться грати на флейті. Такий музичний інструмент, як 

флейта, добре підходить дітям-фантазерам. Високе звучання флейти, де 

потрібно мати гарну дихальну систему, допомагає дітям досягати гармонії 

між головним мозком та серцем [16]. На уроках музики учні мають справу з 

пентатонічними флейтами з бамбуку, а також вчаться грати на п’ятитонному 

кларнеті. У деяких вальдорфських школах учні грають на бамбуковому 

п’ятитональному свистку, звук якого є м’яким і добрим. Коли весь клас грає 

на такому свистку, навіть якщо хтось вибухне неправильним тоном, він не у 

змозі викликати дисонансний звук. 

На уроках музики учні слухають китайські народні казки («Два 

кавуни», «Червоний ліхтарик», «Як мавпи діставали з криниці місяць», 

«Сором’язлива квітка» тощо), легенди («Перша людина Пань-Гу», 

«Піднебесна імперія», «Легенда про створення світу» тощо), розповіді про 

музичні інструменти (як виникли інструменти, із чого вони зроблені). Також 

учні першого класу співають пісні про ельфів, гоблинів, фей, співають пісні 

про природу, пори року та чарівні світи.   

Учитель у роботі з дітьми використовує такі методичні прийоми, як 

пальчикові ігри та вправи зі засвоєння музичних інструментів і розвитку 

тонкої моторики рук.  Учні першого класу вчаться відчувати та бити ритм за 

допомогою «ритмодекламаціі» нотного тексту. 

 Під ритмодекламацією, або «ритмоінтонаційними вправами» 

розуміється таке засвоєння ритмічних структур музичного інтонування, коли 

вокалізація або позатональне акустичне відтворення (декламація) музичного 

тексту відбувається за допомогою умовних складів [16].   

Ще одним навчальним методом є досвід «слухання». Учитель включає 

гарну мелодію, потім учні аналізують прослухане та розповідають про те, що 

вони відчули й які відчуття в них викликала та або інша мелодія.   

Широкого використання у Вальдорфській початковій школі набув 

також метод «попутного навчання». Він полягає в наступному. Учні першого 

класу ще не вміють читати нотний запис мелодії. Завдяки певному 
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образотворчому рішенню на сторінках книги у школярів можна поволі й 

попутно сформувати зв’язок образів – зорових, тактильно-моторних (гра на 

інструменті, спів) та звукових. Цей зв’язок образів є конче необхідним для 

оволодіння засобами музичної писемності [16].   

Не втратив своєї ефективності старовинний метод співу «по пальцях 

розкритої долоні», який увійшов у практику музичного виховання у XVII–

XVIII століттях. У східнослов’янських землях цей метод отримав назву 

«Гвідова рука» та використовувався для вивчення нотного стану, ключів і 

найменувань нот у релятивній системі сольмізації. І сьогодні «спів по 

долоні» успішно застосовується багатьма педагогами. Він є корисним на всіх 

етапах формування музично-граматичної компетентності [16].   

У формуванні навичок читання нот особливо важливе місце посідає 

навчання сольмізації. Сольмізація буває ладовою (точніше – ладово-

звукорядною) та абсолютною (точніше – абсолютно-стройовою) [16].   

У китайських вальдорфських школах використовується також 

традиційний національний спосіб графіки – малюнок тушшю на рисовому 

папері за допомогою пензлика. Така графічна техніка засвоюється 

китайськими школярами на уроках малювання. Застосовується така техніка й 

на уроках музики, причому саме на протонотаційному етапі засвоєння 

музичної писемності. Сучасна комп’ютерна техніка та нотні редактори (на 

кшталт чудових «софтів» Sibelius і Finale) дозволяють порівняно легко 

створювати нотний запис будь-якого ступеня складності, фіксуючи 

найнеймовірніші музично-звукові тексти.  

Однак на першому етапі формування музично-граматичних умінь 

учитель утримується від використання цих можливостей, оскільки вони 

вимагають таких дій і актів сприйняття, які не прямо, а складно 

опосередковано пов’язані з музично-інтонаційною формою. Автоматизація 

процесу музичного запису на першому етапі навчання буде перешкоджати 

утворенню необхідного сенсо-моторного базису, потрібного для формування 

повноцінної музично-граматичної компетентності. Важливе педагогічне 
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завдання полягає в тому, щоб пробудити у школярів художньо-образне 

ставлення до графічної фіксації музики та донести до їхньої свідомості думку 

про те, що нотне письмо – не просто «шифрування» звукової форми, але 

процес, який має нерозривний зв’язок із музичними образами. Буде добре, 

якщо таке відчуття з’явиться в учнів уже на першому етапі формування 

музично-граматичних умінь. Для підкріплення такого відчуття вчитель має 

оцінювати довільні малюнки-нотації не тільки в аспекті естетики («гарно», 

«красиво», «чудово» тощо), а також і в аспекті художньої виразності 

(«яскраво», «весело», «жваво», «таємничо» тощо). Такі оцінки мають 

підтримувати упевненість дітей у тому, що нотація має відношення до світу 

естетичних явищ і художніх переживань [16].   

У другому класі продовжують працювати у пентатонічному діапазоні, а 

також вивчати народні казки, легенди («Сюньцзи», «Хуан Сяо», «Брати Лю»), 

слухати розповіді про музичні інструменти. Співочий репертуар у другому 

класі складають пісні про природу та пори року. Новим змістом співочого 

репертуару стають пісні про персонажів байок, з якими зіткнулися святі та 

герої [16] (див. табл.3.1). 

Школярі другого класу, як і раніш, грають на п’ятитонному кларнеті. 

З’являється й новий музичний інструмент – пентатонічна ліра. Діти 

навчаються співати у супроводі ліри, компонувати свої перші пісні. Завдяки 

пентатонічній лірі утворюється гармонійна мелодія, п’ятиступінчасті й 

п’ятитонові пісні, які надають дитині тепле, відкрите, необмежене почуття 

спокою.  

На уроках музики використовують і ті музичні інструменти, які були у 

першому класі, зокрема бамбукову п’ятитональну флейту. Інколи додають 

п’ятитональну карільону, дзвіночки вітру, тобто ті музичні інструменти, які 

притаманні китайській культурі. Діти одночасно не повинні слухати та грати 

тональну, сильно голосну музику, адже вона дратує психіку дітей. Навпаки, 

музика має бути настільки м’яка, легка, красива, щоб піднімати настрій і 

краще розвивати серце і дух маленьких дітей на цьому етапі [21,  29]. 
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До навчальних методичних прийомів другого класу слід віднести 

дослідження контрастних та протилежних полюсів у музиці – таких, як 

прослуховування та гра, слухання високих й низьких звуків, голосних та 

м’яких, швидкого та повільного ритму тощо.  

На цьому етапі навчання починають використовувати й такий метод, як 

«Гра в композиторів». Зміст гри полягає в тому, що вчитель розповідає 

школярам про те, що композитори традиційно вміють складати музику, 

причому в різний час і за різних обставин: сидячи за столом, під час 

прогулянки або відпочинку. Вони видумують мелодію, а потім її записують 

нотами.  

Дітям пропонується уявити музику певного характеру, припустимо, 

сумну, спокійну, м’яку, тягучу тощо. Потім учитель пропонує її записати 

нотами, а ноти придумати. У цьому разі мова йде, зрозуміло, не про музичне 

письмо як таке. Тут маємо справу, по суті, із малюванням, художньо 

графічним відображенням уявної музики. Незважаючи на довільність 

малюнків, така дія має важливий педагогічний вплив. По-перше, школярі в 

такий спосіб звикають і практично долучаються до загальної ідеї музичної 

писемності, до думки про те, що музична форма може бути зафіксована 

графічно. По-друге, діти набувають технічних навичок створення графічних 

зображень. Ці навички необхідні, зокрема й для написання нот [21].   

Найважливішим аспектом навчання у третьому класі є перехід від 

пентатоніки до діатоніки, від квінти до терції. У цей період розпочинається 

також засвоєння нотної грамоти (див. табл.3.1). 

Тематикою усного оповідання стають історії, пов’язані з вивченням 

нотної грамоти та знайомством із різними композиторами, як китайськими 

(Гу Цзянь Фень, Ван Цієнджонг, Чу Ван Хе, Ян Цзюня, Чен Пейсюн), так і з 

європейськими (Антоніо Вівальді «Чотири пори року», Йозеф Гайдн «Пори 

року», сонети для скрипки Йоганна Баха та ін.) композиторами [21].   

До співочого репертуару додається вивчення державного гімну, 

народних китайських пісень, пісень про ремесла. 
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 У третьому класі учні починають грати на семитонному кларнеті. 

Додаються також ударні та струнні інструменти. Серед струнних 

інструментів – скрипка та лаякін (традиційний струнний китайський 

інструмент, який має від 7 до 16 струн).  

У вальдорфських школах, де, як правило, добре матеріально-фінансове 

забезпечення, учні з третього класу можуть починати грати на віолончелі. Із 

дітьми, які навчаються на віолончелі, займається один учитель, які 

засвоюють скрипку – інший учитель. На думку вальдорфських педагогів, 

досить важливо, щоб діти мали можливість спробувати грати на різних 

струнних інструментах, завдяки яким музика пронизує все людське тіло та 

слух [16]. 

У віці приблизно 11 років учнів починають знайомити з духовими 

інструментами. Раніше робити це не варто, оскільки для гри на духових 

музичних інструментах у дітей повинні бути гарно розвинені легені [16]. 

Як зазначалося вище, у третьому класі розпочинається вивчення нотної 

грамоти. Поширеною у вальдорфських школах є методика, де пропонується 

фіксувати ладо-функціональні ознаки тонів у звукорядах та мелодіях за 

допомогою кольору і варіювання розміру головки ноти. Цей спосіб стає 

можливим тоді, коли учні вже уміють користуватися знаками сучасного 

ното-лінійного письма. Так, звуку тоніки (1–му ступеню ладового звукоряду) 

відповідає червоний колір і кілька збільшений (приблизно на третину) розмір 

нотної головки. Домінантовий тон (5 ступінь) позначається зеленим 

кольором, субдомінантовий тон (4 ступінь) – синім кольором, нижній 

ввідний тон (7 ступінь) – помаранчевою нотою, верхній ввідний тон (2 

ступінь) – коричневим кольором, 3 і 6 ступені – фіолетовим кольором. 

Ступені пентатоніки, яка має особливу значущість саме для китайської 

музичної освіти, мають більш просту опорну кольорову диференціацію: 1 

щабель – червона нота; функції, – коричневі. Тони, які інтонуються як 

мелізми й які не мають опорної функції, позначаються рожевим кольором і 

відрізняються трохи меншою величиною нотної головки. Означений 
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методичний прийом розрахований на епізодичне використання. Поступово, у 

міру засвоєння учнями кола мажорних і мінорних тональностей, ладів 

народної музики, варіантів пентатоніки, відмовляються від масштабної та 

кольорової диференціації елементів нотного тексту [22].    

На думку багатьох фахівців, краще за все починати оволодіння 

класичною музичною нотацією зі засвоєння знаків фіксації ритмічної. Це 

виправдано тим, що алфавітом у класичній нотації виступають саме 

структури. Не найкращий, хоча і можливий за певних умов, спосіб графеми 

тривалості звуку, засвоєння графем ритму полягає в пред’явленні учням 

відразу всієї системи кратних мензуральній нотації музичних тривалостей. 

Мензуральні нотації – це прояв ритміки в графічних формах. Головне 

завдання в музиці – відчувати правильний ритм. Цей варіант оволодіння 

музичною нотацією склався ще в минулі століття та описаний у багатьох 

виданнях «Музичної грамоти» [22]. 

Вельми корисним методом засвоєння музичного письма є такий, в 

основі якого знаходяться комбінаторні дії з інтонаційно-ритмічними 

формулами та графічними елементами, що їм відповідають. Цей метод 

широко поширений у початковому навчанні буквеному письму та простим 

арифметичним діям. Його суть полягає в тому, що в кожного школяра є набір, 

який умовно можна назвати «касою букв, складів, цифр та знаків дії». Із цим 

набором кожен учень може працювати самостійно, активно, творчо, швидко 

накопичуючи досвід осмислення і застосування елементів [22]. 

Надзвичайно цікавим способом засвоєння найбільш поширених 

інтонем музичної мови є їх представлення у вигляді патернів на таблицях, 

картках, малюнках у підручнику або вчитель демонструє їх через екран 

монітору. Вибір початкового комплексу інтонем залежить від низки чинників. 

Перш за все, від етнокультурного контексту освітньої роботи. Найбільш 

важливими інтонемами в західноєвропейській культурі є мелодійні ходи, 

побудовані на діатонічних ступенях мажорного ладу: рух по тонах 

мажорного тризвуку, оспівування стійких ступенів (у цих ладових умовах 
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стійкими є 1, 3 і 5 ступені ладового звукоряду). У лексиконі фольклорної 

музичної мови слов’янських народів ці інтонеми не мають провідного 

значення. Тому їх коло потребує розширення за рахунок аналогічних інтонем 

діатонічного мінору, міксолідійського та дорійського ладів. Для формування 

музично-лексичного тезаурусу учнів китайських шкіл найважливішими 

інтонемами будуть ходи на квінту та кварту, а також терцево-секундні 

звороти, характерні для ладів пентатоніки. Другий чинник вибору інтонацій 

та відповідних графем це жанрово-стильова орієнтація навчання. У минулих 

століттях у багатьох європейських школах найбільш поширеним 

репертуаром музичної освіти були мелодії церковних пісне-співів. Церковні 

пісне-співи й сьогодні виступають у тій же якості в конфесійних школах. 

Даний музичний матеріал передбачає засвоєння інтонаційних оборотів у 

гекса-хордових ладах, які не мають опори на акорди-тризвуки. Коли музична 

освіта приділяє велику увагу прилученню дітей до фольклору та традиційної 

культури, це диктує свій вибір провідних жанрів і стилів. Така орієнтація 

зумовлює, у свою чергу, прийняття відповідної музично-мовної системи, 

зокрема – тезаурусу інтонем. Від цього залежить і коло графічних знаків, 

прийнятих до вивчення на початковому етапі [22]. 

Починаючи з цього року учні самостійно записують музичні партитури 

у зошиті. Діти також самостійно створюють свої мелодії на лаякані. 

Із використанням методу «Малювання мелодії» школярі 

«замальовують» мелодії. Ще на початковому етапі навчання учні проходять 

попередню підготовку до оволодіння вмінням записувати музичний текст. 

Деяким педагогам може здатися парадоксальним і недоцільним те, що учні, 

які ще не засвоїли інтонаційних значень нотних знаків, уже починають їх 

фіксувати графічно. Яка в цьому може бути користь? По-перше, учні 

початкових класів виявляють інтерес до «дивних» піктограм музичної 

графіки. Вони зі цікавістю їх розглядають, виявляючи закономірності 

(схожість і відмінність графем, їх повторення в тексті тощо). Більше того, 

діти охоче відгукуються на пропозицію самим намалювати ноти, оскільки це 
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їм хочеться. Зрозуміло, що в цьому разі знаки музичного письма 

відтворюються як орнамент, абстрактний графічний візерунок [22]. 

Форми та методи роботи з відібраними елементами є аналогічними 

формам і методам засвоєння ритмічних інтонем і графем. Необхідно тільки 

усвідомити особливі можливості застосування додаткових знакових систем – 

складової і жестикуляційної, які дозволяють здійснювати операції 

перекодування графічного тексту. Перший метод роботи в цьому напрямі 

можна визначити як синхронне звучанню стеження за нотним текстом твору. 

Суть цього методу полягає у формуванні важливого вміння естетичного 

сприйняття звукової форми та відповідного графічного тексту. Зокрема 

йдеться про вміння концентрувати й переносити увагу зорового сприйняття 

на кожен новий звуковисотний елемент форми, що з’являється у слуховому 

сприйнятті. Для молодших класів рекомендується використовувати для цього 

завдання таблиці або нотні схеми, подані в зошитах, або картки. Для старших 

класів ця робота може отримати більш модернізовану форму. Сьогодні в 

ресурсах Інтернету можна знайти безліч відеозаписів класичних творів, 

популярних і народних пісень, у яких музична фонограма супроводжується 

синхронною демонстрацією на екрані нотного тексту твору. На жаль, нотний 

текст буває фрагментованим, а отже, не цілком коректним із синтаксичної та 

композиційної точок зору. У таких випадках він є непридатним для 

педагогічного використання. Тому бажано, щоб учитель музики сам готував 

такого роду «відеокліпи». Це досить просто робиться за допомогою 

загальнодоступного програмного забезпечення [16, 22]. 

Виконання подібних завдань може бути вдосконалено за рахунок 

маркування в нотному тексті (за допомогою кольору та спеціальних ефектів) 

інтонаційних подій, які заслуговують особливої уваги, наприклад, акордів, 

мелодійних або ритмічних зворотів, кульмінацій, кадансів, основних 

тематичних елементів композиції тощо. Розглянутий метод дозволяє 

інтенсивно формувати музично-граматичну компетентність, оскільки він 

привчає загострювати слухову та зорову увагу на самих тонких деталях 
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графічної фіксації форми, а отже, і на тонких властивостях музично-

інтонаційного процесу. Він також ефективно формує аналітичні вміння учнів 

і викликає додатковий інтерес школярів до музичної писемності. 

Формуванню вміння уважно та коректно читати письмовий музичний текст 

можуть успішно слугувати дидактичні ігри, зокрема гра «Мейстерзінгери». 

Мета цієї гри полягає в удосконаленні вміння уважно спостерігати нотний 

запис та порівнювати його зі звучанням музичного твору. Така гра сприяє 

розвитку моментальної музичної пам’яті, навичок синхронного сприйняття 

звукової форми та графічного тексту, асоціації графем нотного тексту і 

морфем музичної мови [16]. 

У четвертому класі учні продовжують працювати в діатонічному 

інтервалі. Тематикою усного оповідання залишаються історії, пов’язані з 

нотною грамотою та творчістю композиторів (див. табл.3.1). 

Співочий репертуар розширюється вивченням місцевих і регіональних 

народних пісень, зокрема такі співи народного походження, як «Ге фан». 

Пісні, які співають діти, покликані виражати зростаючу силу дитину, а також 

поглиблювати її внутрішнє життя. Значна увага приділяється формуванню 

навичок сольного співу [12].  

Продовжується вивчення нотної грамоти (воно триватиме впродовж 

усієї початкової школи). Із використанням методу графічної фіксації мелодії 

Школярі пишуть ритмічні диктанти, фіксують мелодії по пам’яті [12]. 

У четвертому класі залишається гра на лірі. Новими інструментами 

стають віолончель, С-кларнет, а також китайські традиційні музичні 

інструменти – такі як піпа (китайський традиційний 4-х струнний щипковий 

музичний інструмент); ерху (старинний китайський струнний смичковий 

інструмент; це оригінальна двобічна скрипка з металевими струнами).  

Багато уваги приділяється тому, щоб дитина оволоділа правильними 

навичками грі на музичних інструментах. Так, для того, щоб дитина засвоїла 

струнний інструмент, слід правильно тримати пальці на струні, а для цього 

потрібний деякий час. Тому для того, щоб дитина навчилася грі на музичних 
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інструментах потрібний час – один-два роки. Дуже важливо, щоб усі діти 

мали можливість спробувати та навчитися грати на струнних інструментах, 

оскільки вони проводять музику через людське тіло та слух [12].  

Саме тому приблизно півгодини на тиждень школярі займаються 

музикою індивідуально: один-на-один (учитель – учень) або один-на-два, 

один-на-три (учитель та два або три учні).  

Завдяки тому, що всі учні Вальдорфської школи грають на музичних 

інструментах на четвертому році навчання кожний клас може мати свій 

оркестровий ансамбль, який очолює вчитель музики. Оркестрові ансамблі 

мають рухливий склад, щоб діти з менш розвиненими музичними вміннями 

могли грати з учнями з більш розвиненими музичними вміннями та 

здібностями [17].  

Отже, у Вальдорфській школі діти виростають у музичному середовищі, 

вони щодня тренують слух, співають і слухають музичні композиції, 

внаслідок чого їхні музичні вміння та здібності розвиваються [17]. 

Згідно з вальдорфською концепцією дитина в перші сім років життя 

має виростати в доброму та люблячому середовищі. «Краса» стає важливим 

елементом у другі сім років. З огляду на це музики в житті дітей має бути 

якомога більше, оскільки це безперечно красиво.  

 

3.2. Форми та методи музичного виховання молодших школярів у 

Вальдорфській школі України  

    

 Із часу виникнення вальдорфських шкіл в Україні зміст 

вальдорфської освіти знаходиться у постійному розвитку. Однією з причин є 

те, що дванадцятирічна освіта в освітньому просторі України спочатку 

з’явилася саме у вальдорфських школах. Лише з 2018 р. дванадцятирічна 

освіта почала розвиватися в інших закладах загальної освіти.  
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 Від самого початку навчальні програми українських вальдорфських 

шкіл базувалися на вказівках, які давав першим вальдорфським учителям 

Рудольф Штайнер – засновник вальдорфської педагогіки. У всьому світі 

зміст навчальних програм вальдорфських шкіл орієнтується на пізнання 

психології розвитку дитини, питаннях сучасності та актуальних фахових 

знаннях. 

Навчальні програми вальдорфських шкіл визначають рамки навчання й 

виховання, що спираються на знання законів розвитку людини. У програмі 

визначаються цілі викладання та виховання в різних класах та з різних 

предметів відповідно до потреб певного віку дитини [4, с. 207].  

У цілому навчальні програми Вальдорфської школи розробляються 

таким чином, щоб викладання на основній ступені навчання через 

переживання дитини сформувало уявлення школярів про головні риси різних 

галузей знань [4, с.208].   

Авторами навчальних програм вальдорфських шкіл в Україні стають 

самі вчителі. Те, що вчителі є співавторами навчальних програм, правильно з 

педагогічної точки зору, оскільки вчителі самі відповідають за свій урок, 

виходячи з конкретного сприйняття учнів. Учитель самостійно несе 

відповідальність за формування уроку [4].  

Навчальні програми для 1–4 класів українських вальдорфських шкіл 

завершують перший із трьох освітніх етапів. Вальдорфські навчальні 

програми є однією загальною, інтегруючою всі шкільні предмети та їх 

вертикальне розподілення за роками навчання в школі концепцію, яка може 

постійно допрацьовуватися в процесі роботи з учнями вальдорфських шкіл [6, 

с.4-5]. 

Відмінною рисою вальдорфських шкіл є всебічна спрямованість та 

інтеграція навчальних дисциплін. Не має значення, до якого циклу – 

академічного, естетичного або ремісничо-прикладного – відноситься предмет. 

Цілі та завдання його викладання мають різнобічний характер, теоретичну та 

художньо-практичну спрямованість.  
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Завдяки інтеграції предметів дитина має можливість пізнати цілісний 

світ, а не розриваючи його на частини, на окремі знання. На основній ступені 

навчання всі предмети викладає один учитель, що дає змогу педагогу 

поєднувати предмети (інтегрувати). Наприклад, у розвитку мови в дітей, 

навчанню їх письму або читанню вчитель може це робити за допомогою 

живопису, музики або малювання [42, с. 209]. Викладання іноземних мов 

обов’язково проводиться за допомогою музики: діти вивчають пісні, 

слухають народну музику тієї або іншої країни тим самим поринаючи в 

культурне середовище (Р. Штайнером розроблено методи навчання співу, а 

також навчанню співам в якості допомоги у вивченні іноземних мов) [6].     

Підкреслимо, що у вальдорфських школах отримав реалізацію 

інтегративний підхід до естетизації навчально-виховного процесу, який 

значним чином естетизує зміст навчальних дисциплін. У школах 

використовується евритмія (особливий вид мистецтва, який синтезує думки і 

слова, колір, музику і рухи), дитина з першого класу залучається до занять 

естетично-художнього циклу (музика, живопис, скульптура, архітектура, 

театр, евритмія). Одним із головних принципів Вальдорфської школи є 

образний виклад матеріалу: дітей вчать образно мислити, співпереживати, 

співчувати, включають у процес усю людину, її уявлення, фантазію, почуття; 

дуже цінується тут здатність дивуватися і бачити диво, тому в перших-п’ятих 

класах використовують так багато казок, міфів, легенд [2, с. 18]. 

Аналіз наукових джерел (Г. Довганюк, О. Іонова, Т. Нечитайло, 

С. Посохова), діяльності вальдорфських шкіл України (мм. Дніпро, Київ, 

Одеса, Харків), «Типового навчального плану для 1–4 класів вальдорфських 

загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки 

України № 780 від  02.07.2014), Навчальної програми для 1–4 класів 

(рекомендовано МОН України, лист № 1/11-6618 від 28.08.2007) засвідчує, 

що Програма «Музика: 1–4 класи» для вальдорфських шкіл розроблена 

згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти [6]. 
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Викладання музики у Вальдорфській школі спрямовується на розвиток 

особистості, формування здатності до сприйняття музичних образів, потреби 

до музично-творчої самореалізації, стимулювання вольових процесів, 

виховання моральних якостей і музичного смаку учнів [6,  с.136].  

Відповідно до програми навчального предмета «Музика» музичне 

виховання інтегрується в процес вивчення всіх загальноосвітніх (математика, 

рідна мова, іноземні мови, природознавство, історія тощо) дисциплін, що 

позитивно впливає на рівень соціальної компетентності, формування 

навчальної мотивації, розвиток розумових здібностей, концентрацію уваги, 

гармонізації емоційного стану та поліпшення здоров’я школярів [6, 7]. 

У процесі викладання музики багато уваги приділяється постановці 

голосу та розвитку слуху. Володіння власним голосом дуже важливо, тому 

що голос є засобом вираження внутрішнього в людині назовні, а слух, у свою 

чергу, допомагає сприйняти з максимальною повнотою те, що відбувається 

зовні [6, с. 138].  

Мету і завдання, а також інші складники музичного виховання у 

вальдорфських школах України  відбито в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Характеристика змісту музичного виховання 

у вальдорфських школах України 

 
Складники 

змісту 

музичного 

виховання 

Характеристика 

Мета  Усебічний розвиток особистості: розвиток мислення через 

розуміння закономірностей музики, виховання культури емоцій 

і волі дітей, розвиток соціальних якостей і навичок спілкування 

Завдання – сформувати уявлення про музику своєї країни та інших країн; 

– сформувати позитивне ставлення до музики, потребу в її 

слуханні та виконанні; 

– розвивати чутливість до музики та музичний слух;  

– сформувати елементарні навички гри на різних музичних 

інструментах та вокально-хорові навички 

Обсяг 

навантаження 

2 години на тиждень 
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Загальні 

підходи до 

музичного 

виховання 

школярів 

– відповідність музичного виховання специфіці віку школярів; 

– інтеграція музичного виховання у процес вивчення всіх 

дисциплін; 

– пріоритет практичної діяльності; 

– образно-алегоричний підхід і використання «живої» музики; 

– поліінструментальний розвиток учнів; 

– «тілесне проживання» музики і засобів музичної виразності; 

– застосування фольклорно-пісенного матеріалу, що відповідає 

календарним святам і порам року 

Музичний лад і 

музичний 

інтервал 

1-2 класи – пентатоніка, інструментальне музикування в 

настрої квінти; 

3 клас: перехід від пентатоніки до діатоніки, від квінти до 

терції, 

Тематика 

усного 

оповідання 

1-2 класи: казки, легенди та байки; розповіді про музикантів і 

музичні інструменти; 

3-4 класи: історії, пов’язані з вивченням нотної грамоти і 

творчістю композиторів 

Співочий 

репертуар 

1-2 класи: українські народні та авторські пісні, пов’язані з 

порами року та святами; 

3 клас: пісні про різні професії, біблійські історії зі Старого 

Завіту; співи каноном; народні попевки; 

4 клас: народний епос, билини, скандинавська міфологія; співи 

каноном 

Музичні 

інструменти 

 1 клас: пентатонічні флейта та арфа, металофон, ксилофон, 

дзвіночки, трикутник, шумові інструменти (дерев’яні ложки, 

тарілки, бубон, тамтами, маракаси тощо); 

2 клас: смичкові інструменти: пентатонічні ліри, гусла, 

скрипка, віолончель; 

3 клас: домра, балалайка, групові заняття скрипкою, 

акомпанемент фортепіано, вибір індивідуального музичного 

інструменту; 

4 клас: класний оркестр (струнні, духові, ударні інструменти) 

Вивчення 

нотної грамоти 

Із 3-го класу 

Навчальні 

форми 

– щотижневі уроки зі специфічною структурою; 

– позакласна робота: участь у хорі та оркестрі, музичному 

оформленні календарних свят та драматичних вистав; 

– індивідуальні заняття з педагогом-інструменталістом; 

– групова та колективна участь в оркестрі та хорі 

Навчальні 

методи та 

методичні 

прийоми 

Основний метод навчання – наслідування, імітація й 

копіювання дій учителя 

1 клас: застосування тілесної перкусії, пальчикових ігор і вправ 

із засвоєння музичних інструментів і розвитку тонкої моторики 

руки, ігор на вслухання та биття ритму;   

2 клас: використання музичних ігор на засвоєння ритмічного 

мовлення та протилежностей (слухання та гра, високі й низькі, 

гучні та тихі звуки, швидкий та повільний темп тощо); підбір 

нескладних мелодій на флейті; 
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3 клас: читання та написання музичних партитур; самостійний 

підбір на слух пісень і мелодій; 

4 клас: ритмічні диктанти, запис по пам’яті мелодії 

 

У Вальдорфській школі особливу увагу звертають на виконання дітьми 

протилежних видів діяльності, через які здійснюється цілісний виховний 

процес, а саме: співи та гра на музичному інструменті або слухання музики 

та її сприйняття. Тому у структурі занять приблизно половина часу 

відводиться на співи (тематика пісень пов’язана з порами року та святами, 

використовуються українські народні та авторські пісні), половина – на гру 

на музичних інструментах. Слухання є складником обох частин. Особливу 

значущість має рухова діяльність (ритмічні образно-рухові та танцювальні 

вправи, розвиток тонкої моторики руки) [6, 7]. 

На уроках музики у Вальдорфській початковій школі вчителю слід 

розвивати чутливість до музики, розвивати музичний слух, формувати 

музичний смак та позитивне ставлення до музичних творів. Учень повинен 

вміти не лише насолоджуватися музичними творами, а й розвивати мислення 

через розуміння закономірностей музики, виховувати культуру емоцій. Після 

прослуховування музичних творів учні можуть обмінюватися почуттями, тим 

самим сприяти розвитку спілкування та соціальних навичок. Програма 

«Музика» передбачає активну участь кожної дитини в різних видах музичної 

діяльності: окрім звичайних співів, учні навчаються грі на музичних 

інструментах (флейта, скрипка, дзвіночки тощо). Учні також вчаться грі на 

струнних, духових та ударних інструментах. Також учні співають у хорі, чим 

формують вокально-хорові навички, беруть участь в ансамблевому, 

оркестровому, музично-драматичному виступі. Учні також долучаються до 

слухання «живої» музики. До програми обов’язково входять відвідування 

концертів, участь у підготовці свят тощо. У вальдорфських школах музика 

супроводжує дітей щодня: на головному уроці, на уроках музики та евритмії, 

на уроках іноземних мов. Із п’ятого класу започатковуються класні оркестри, 
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а також хор та оркестр середніх класів, які переходять пізніше в хор та 

оркестр старших класів [6].  

Розглянемо детальніше зміст музичного виховання у вальдорфських 

школах України. 

Навчальна програма «Музика» має тематичну будову. Тематична 

структура програми побудована таким чином, що поступово залучає дитину 

до світу музики. Кожен клас має свої цикли. У початковій Вальдорфській 

школі на вивчення музики відводять 2 години на тиждень. Загальна кількість 

на рік складає 76 годин.  

Тематична побудова навчального предмета «Музика» кореспондується 

з віковими особливостями молодших школярів. Так, зміст навчального 

матеріалу в першому класі включає такі тематичні блоки: Світ почуттів у 

музиці. На перший блок відводять 34 години. Другий блок – Різнобарв’я 

звуків музики. На цей блок відводять 42 години.  

Так, у першому блоці «Світ почуттів у музиці» діти розглядають 

музику як мистецтво. Музику сприймають через почуття людини. Музика 

розповідає про життя людини та про навколишній світ засобами звуків та 

мелодій. На цьому етапі учні вивчають особливості музичних звуків: високі, 

низькі, довгі, короткі, гучні, глухі. Після того, як учні навчаться відрізняти 

звуки, вони починають вчитися відрізняти ритміку мелодій та починають 

співати. Співи у першому класі проходять у межах квінти в пентатонічному 

ладі. Квінтовий устрій – це мелодія, гармонія та ритм, які переплетені один з 

одним. Із використанням квінтового устрою знаходимо щось спільне з 

душевною конфігурацією дитини. Елементів гармонійного багатозвуччя ще 

немає, як немає основного тону, який пов’язаний із тактом ритму. Таким 

чином, мелодія вільно звучить навколо «центрального тону ля» [4, 6, с. 390]. 

Ритм,який вільно звучить, повинен орієнтуватися на якість вдиху та видиху.   

На уроках музики у першому класі діти слухають казки та короткі 

оповідання. Казки супроводжуються музичними творами. Діти не лише 

слухають казки, а й вслуховуються в музику, тим самим створюючи 
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можливість для пробудження музичного почуття. Після того, як діти 

навчаться чути музику, учитель ставить їм пісні (Г. Байльхарц «Світло на 

небі», «Осінь»; Р. Брас «Пісенька нічних фей», «Ясна зіронька з небес»; 

П. Альбум «Крапай дощик» тощо), тематика яких орієнтована на пори року 

та свята. Також використовують українські народні пісні та українські 

авторські пісні. Співати учні навчаються спочатку шляхом імітування. Прості 

ритми школярі відпрацьовують окремо від пісні – хлопками, тупотінням або 

підплигуванням (агогічне розуміння ритму) [3,  с.392].  

Починаючи зі середини першого класу учні отримують перший досвід 

гри на музичних інструментах. У Вальдорфській школі кожна дитина 

навчається грі на будь-якому музичному інструменті. Першим музичним 

інструментом стає пентатонічна флейта, металофон, пентатонічна арфа, ліра, 

дитяча арфа, кантель та шумові інструменти [6, с. 137]. При виконанні пісні 

та одночасній грі на музичних інструментах дуже часто створюється єдине 

ціле. У цьому віці музика повинна гармонійно впливати на душу дитини 

шляхом чергування самостійної дії та слухання.  

На вивчення другого блоку «Різнобарв’я звуків музики» відводиться 42 

години. У цьому тематичному блоці учні привчаються розрізняти музичні й 

шумові звуки засобами музичної виразності (ритм, мелодія та темп). Учні 

прислухаються до звуків довкілля. У цей віковий період музика сприяє 

гармонійному розвитку дитини та створює сприятливі можливості для 

розвитку її особистості. В учнів розвиваються такі емоційні риси, як 

співпереживання. Школярі виконують різні пісенні твори, які мають 

емоційний зміст та характер, вчаться виділяти метричні пульсації та 

ритмічний малюнок мелодії. На цьому етапі продовжують формувати спів у 

межах квінти в пентатонічному ладі. Учень намагається виконувати 

нескладні коротенькі пісні та самостійно акомпанує собі на пентатонічній 

флейті. Наприкінці першого класу школярі знають казку про флейту, 

називають шумові інструменти і вміють грати на них. Серед шумових 

інструментів учень володіє трещіткою та дзвіночками. У цьому блоці вчитель 



151 
 

 

продовжує знайомити учнів з українськими народними піснями (колискові): 

«А ми просто сіяли»; «Повішу колиску»; «Ой летіла зозуленька через сад»; 

«Женчик»; «Ходить зайчик»; «Топчу, топчу ряст» тощо. Разом із навчанням 

грі на музичних інструментах та співу учні водять хороводи та виконують 

ритмічно-танцювальні рухи. Школярі самостійно створюють темброво-

ритмічні супроводи до пісень та танців [6].  

Відповідно до програми наприкінці першого класу школярі повинні 

вміти запам’ятовувати мелодію пісні на слух, імітувати та повторювати за 

вчителем, виконувати прості мелодії на музичних інструментах 

(пентатонічна флейта, дзвіночки, трищітка тощо). Учні також повинні 

розрізняти високі та низькі звуки, вміти виконувати певні танцювальні рухи 

та вільно володіти назвами деяких музичних інструментів. У Вальдорфській 

школі, як відзначалося вище, усі учні повинні оволодіти грою на будь-якому 

музичному інструменті.  

Щодо використання методів навчання, то основним методом навчання 

у Вальдорфській початковій школі на уроках музики є метод наслідування, 

імітація та копіювання дій учителя (див. табл.3.2). Це означає те, що діти все 

повторюють за вчителем – співають, танцюють тощо. На уроках широко 

застосовується тілесна перкусія – перетворення власного тіла в музичний 

інструмент. Тим самим діти через власне тіло та відчуття музики 

самовиражаються. Учні не тільки вслуховуються в музику, а їхні рухи 

відповідають змісту пісні. Діти відтворюють ритмічні образно-рухові та 

танцювальні вправи. Разом із учителем діти водять хороводи. У хороводі діти 

виконують рухи за вчителем у такт мелодії: притоптують або плескають у 

долоні в ритм мелодії, крокують під такт тощо.  

Значна увага приділяється розвитку тонкої моторики рук: 

використовуються різні пальчикові ігри, виконуються вправи на засвоєння 

музичних інструментів. Для того щоб розвинути навички слуху, школярі 

грають в ігри на вслухання.  
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На заняттях музикою активно використовуються різні форми роботи 

(див. табл. 3.2). Так, групова робота передбачає, що учитель, зокрема, по 

черзі «включає» та «виключає» групи дітей, які грають на різних 

інструментах; пропонує зіграти або заспівати «тільки дівчатам» або «тільки 

хлопчикам» тощо. Кожен учень бере активну участь у позакласній роботі – 

музичному оформленні календарних свят, хоровому співі, виступає в 

музично-драматичних виставах, ансамблі, оркестрі тощо. 

У другому класі навчальна програма ускладнюється та розширюється, 

але програма тісно пов’язана з тією роботою, яка була розпочата в першому 

класі. На вивчення музики відводиться 76 годин на рік (дві години на 

тиждень) [6].  

Навчальна програма продовжує забезпечувати послідовне введення 

дитини у світ музичного мистецтва. Уроки музики тісно пов’язані з іншими 

предметами. Зміст навчального матеріалу у 2-му класі включає три навчальні 

блоки: перший блок «Що може музика», другий блок «Музичні образи» та 

третій блок «Музична мова».  

Слід відмітити, що у другому класі значну увагу приділяють 

ритмічному елементу. Ритм розглядають як компонент мелодії та агогічески, 

тобто як не пов’язаний із тактом. Важливим завданням для вчителя на цьому 

етапі є розвиток у дітей відчуття музики, що спирається на образ. Образ може 

бути поданий у розповіді вчителя. У свою чергу, учитель повинен створити 

певний фон та настрій для слухання та переживання музики [6, с. 137].  

Темою першого блоку є «Що таке музика». На вивчення цієї теми 

відводиться 20 годин. У цьому блоці учні розглядають зв’язок музики з 

життям, знаходять спільні та відмінні риси між мовою та музикою. Через 

прослуховування музичних творів школярі спостерігають за змінами 

настрою і характеру в музиці. Через музику людина може виражати свій 

внутрішній світ, а саме виражати свій характер, настрій, думки, почуття та 

внутрішні співпереживання. Музика може передати не лише внутрішній світ 

людини, а й зобразити певні життєві події, які трапляються в житті людини 
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та в житті різних народів. Життя людини через музику передають не лише 

професійні композитори, а й показують пересічні люди через складання 

народних пісень та музики. Дитина повинна не просто прослухати музичний 

твір, а й висловити своє враження через музику. Учні разом з учителем 

вивчають різні пісні з метою формування слуху [3, с.393]. Музичні твори, які 

вивчають школярі у другому класі, – це українські народні пісні та українські 

щедрівки («Мишка та кіт», «Ой сивая тая зозуленька», «Я коза ярая», «Ой 

хто, хто Миколая любить», «Козлик», «Я коза», «Зайчик», «Старий 

горобейко» тощо) [6, с.142]. Під час співів учні набувають навичок 

правильного дихання та чіткого приговорювання звуків. Школярі 

контролюють звук, вчаться передавати його голосом, контролюють дихання 

тим самим досягають красивого звуку. На цьому етапі навчання з’являється 

диригент і школярі вчаться розуміти його жести: вступ, завершення, зміна 

динаміки при грі та співі тощо.       

У другому класі продовжується вдосконалення навичок гри на 

музичних інструментах, що позитивно впливає на розвиток людини. На 

даному етапі Рудольф Штайнер рекомендував використовувати такі музичні 

інструменти, завдяки яким дитина може пережити перетікання її музичної 

суті в інструмент [6, с. 138]. Таким музичним інструментом, насамперед, є 

пентатонічна флейта. Для вдосконалення гри на флейті учні виконують 

різноманітні вправи. Ці вправи спрямовані на вдосконалення володіння всіма 

звуками флейти при вільній моториці пальців обох рук. Також учень повинен 

вміти імпровізувати на флейті короткі мелодії та знаходити на слух 

потрібний тон та одразу його відобразити [6, с.142]. Діти не лише 

вдосконалюють навички гри на пентатонічній флейті, а й продовжують 

навчання грі на інших дитячих музичних інструментах, а саме на скрипці 

(піцикато, гра смичком на відкритих струнах). На цьому етапі учні 

починають відрізняти такі поняття, як красиве та некрасиве в музиці.  
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Також від учнів другого року навчання вимагається засвоєння 

елементарних танцювальних рухів. Пластичне інтонування характеру музику 

та виконання ритмічно-танцювальних рухів поєднуються в єдине ціле.  

Наприкінці вивчення теми «Що таке музика» учні повинні володіти 

такими вміннями та навичками, як співати в унісон разом з учителем та 

іншими дітьми, уміти користуватися всіма звуками пентатонічної флейти та 

імпровізувати на ній прості мелодії, уміти грати не лише на флейті, а й на 

струнних, духових, ударних інструментах та розрізняти їх звучання; 

розпізнавати більш високий та низький регістри тощо [6].  

Наступною темою другого блоку є «Музичні образи». На вивчення цієї 

теми відводиться 30 годин. На цьому етапі школярі знайомляться з такими 

поняттями, як хор та сольний спів. Учні вчаться співати в унісон разом з 

учителем та з іншими дітьми. Учитель розширює пісенний репертуар 

школярів. Усі пісні спрямовані на вивчення основного тону мі та соль [6].  

Під час хорового співу учні вчаться правильному диханню та вокально-

співочої постави. У цей час з’являється диригент, учні вчаться розуміти 

диригентський жест – правильна постанова дихання. Диригент привчає учнів 

до того, де слід правильно вступити, а де закінчити; де голос слід посилити, а 

де послабити. Як хором, так і сольно школярі співають українські щедрівки 

та колядки, різноманітні веснянки та народні пісні: «Вийди, вийди Іванку», 

«Гарний танець гопачок», Й. Русс «Голосочок тонкий», Р. Брасс «Пташко, 

високо лети», П. Рим «Сніжинки», «Садівник» тощо [6, с. 143]. 

У темі «Музичні образи» зміст навчального матеріалу пов’язаний із 

музичною мовою як виразником образного змісту твору. У цій темі 

розглядаються засоби музичної виразності та їх взаємодії. Учні 

спостерігають за змінами настрою та характеру в музиці. У цій темі втілені 

характери казкових персонажів у творах різних жанрів. Учні разом з 

учителем не лише вивчають музичні твори, а й роблять постановки казок. У 

казках діти виступають діячами – входять в образи та виразно передають 

один з образів у інсценізації казки. Ці казки виступають не просто казками, а 
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як мюзикли. Учні співають пісні та виступають у ролі різних персонажів. Ці 

персонажі мають різний емоційний зміст та характер. Завданням учнів є 

передати та визначити емоційний зміст музичних творів та правильно 

вжитися в образ. Учень повинен висловити власні враження від сприйняття 

музичних творів [6].  

У другому класі школярі продовжують навчатися грі на музичних 

інструментах. На цьому етапі можливі перші інструментальні роботи у 

групах. З’являються перші ансамблі. Діти відчувають першу різницю звуків 

«світлі – темні», які переводяться у просторове переживання високих та 

низьких тонів. Висота звуків демонструється зі заплющеними очима [6, с. 

393]. 

Наступною темою для вивчення в цьому блоці є «Музична мова». На 

вивчення цієї теми відводять 26 годин. Цей тематичний блок є заключним 

для вивчення у другому класі. Вимоги щодо загальноосвітньої підготовки 

учнів вимагають від школяра сформованих уявлень про особливості музичної 

мови, музичні елементи, про роль та значення мелодії. Учні повинні також 

мати уявлення про роль, виражальне значення та особливості різних 

елементів музичної мови, а саме мелодії, ритму, метру, ладу, темпу, тембру, 

динаміки, регістру тощо. Усе це повинно бути взаємопов’язано між собою [6, 

с. 143].  

На цьому етапі навчання школярі продовжують слухати українські 

народні пісні, українські веснянки та українські жартівливі пісні: «Розлилися 

води», «Вербова дощечка», «А продай, бабусю бичка», Х. Оберлендер 

«Чистить вітер дерева», П. Шауб «Летить додолу листячко», Г. Байльхарц 

«Осінь». Також школярі слухають білоруські народні пісні «Перепілочка» 

тощо [6, с. 143]. Після прослуховування пісень, учні розуміють емоційний 

зміст музики. Зображальність музики залежить від елементів музичної мови 

твору, а роль і значення основних засобів музичної виразності залежить від 

мелодії, ритму, супроводу, динаміки, темпу, регістру тощо. Школярі 
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починають вивчати основні музичні поняття та терміни: мелодія, супровід, 

ритм, метр, темп, тембр, регістр та динаміка тощо. Після прослуховування 

музичних творів учні вчаться висловлювати власне ставлення до змісту 

музичних творів та вчаться виділяти окремі елементи музичної мови [6, с. 

143]. 

Продовжується навчання грі на музичних інструментах, при цьому 

додається гра на новому музичному інструменті – на скрипці. Учні вчаться 

тримати скрипку та дослухаються до звуків, які відтворює скрипка. Також 

учні дотримуються правил гри на скрипці. Наприкінці другого – на початку 

третього класу вчителі музики та класні вчителі пропонують дитині певний 

інструмент, який пасує її вдачі. Звичайно, у дитини є право вибору, лише для 

гри у шкільних оркестрах це має бути оркестровий інструмент. Діти, які ще 

не знайшли свій інструмент, співають у хорі. Школярі також інсценують 

пісню-гру, продовжують виконувати ритмічно-танцювальні рухи та 

навчаються елементарним елементам танцю. Музика в цілому та гра на 

музичних інструментах зокрема, а також танці відіграють велику роль у 

вальдорфській педагогіці. Діти також підбирають нескладні мелодії для гри 

на флейті [6].  

За програмою третього класу на вивчення музики відводиться 76 годин 

на рік (по 2 години на тиждень). Програма цього року навчання включає два 

тематичних блоки: перший блок – «Розвиток музики» (32 години), другий 

блок – «Інтонація» (44 години).  

На третьому році навчання відбувається перехід до якісно нового 

ступеню навчання музиці: перехід від пентатоніки до діатоніки, від квінти до 

терції. Уводиться також вивчення нотної грамоти (див. табл.3.2). 

Зміст навчального матеріалу з теми «Розвиток музики» має певні 

особливості та вимоги, які висуваються перед школярами, щодо 

загальноосвітньої підготовки учнів. У першій темі розглядають музику як 

мистецтво, що не існує без розвитку. Розвиток музики є процесом 
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відображення почуттів, настроїв та думок людини в їх динаміці та 

перетворенні [6, с.144].  

У цьому віці учень повинен мати уявлення про музику як вид 

мистецтва, про музичні звуки, а саме про високі та низькі звуки, про звуки, 

які є довгими та короткими, гучними та тихими. Учитель вводить такі 

музичні поняття (нотоносець, скрипковий ключ, такт, реприза, графічне 

зображення ритму, тривалості, пауз тощо зі замальовками в альбомі) та такі 

терміни до вживання, як жанр, лад, мажор та мінор. Учень починає 

самостійно спостерігати за емоційним змістом музики. На цьому етапі учні 

вивчають музичну грамоту, виразно передають характер і настрій музики 

через спів. Виконання пісень різного змісту та характеру дозволяє школяру 

більш впевнено передавати внутрішні співпереживання. З’являється 

практика одноголосного співу. На уроках використовуються різноманітні 

шумові інструменти для супроводу народних пісень: «Грицю, Грицю до 

роботи», «Над річкою бережком», «Король по городу ходить», «Женчик»; 

троїсті музики на вибір вчителя; П. Альбум «Канон дзвіночків»,  «Мелодії 

для флейти»; П. Бауман «На земле», Л. Бетховен «Сурок» [6, с.138].  

Уводяться співи каноном (канон – спів методом відлуння) чи 

багатоголоссям. Ці жанри діти засвоюють досить швидко й інтуїтивно. У 

ритмічній частині головних уроків чи на уроках іноземних мов, під час 

спорту чи трудового навчання – дітей завжди супроводжує ритм та мелодія. 

Учні вчаться інсценувати пісні, імпровізують мелодії на тексти лічилок, 

забавлянок, дражнило тощо. Своє вміння діти можуть показати під час 

певних шкільних заходів та святкування дня народження інших учнів, діти 

беруть участь в обрядах щедрування та колядування [6, с.138]. 

У третьому класі діти продовжують грати на музичних інструментах, 

переважно на блок-флейті сопрано, яка дає можливість грати у ширшому 

музичному діапазоні та розвивати індивідуальні здібності окремих учнів. На 

флейті діти грають під час головного уроку разом із класним керівником. На 

відміну від держаних шкіл, в яких діти також вчаться грі на флейті, але в 
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рамках уроку музики та лише у початкових класах, вальдорфці грають на 

цьому інструменті без обмеження. Флейта – це той простий духовий 

інструмент, який, за словами засновника вальдорфської школи Рудольфа 

Штайнера, дає дітям можливість відчути себе музичною істотою, дух якої 

перетікає у флейту. Дух тут можна розуміти як дихання, бо під час гри 

дихання є дуже важливим. Діти вчаться його регулювати за допомогою 

метафор: вдихати потрібно так, як нюхати квітку, а видихати так, щоб 

струменем повітря підійняти маленьку пір’їнку [6, с.138]. Окрім гри на блок-

флейті, учні опановують інші музичні інструменти народного оркестру – такі, 

як домра, балалайка. Окрім навчання грі на музичних інструментах, учні 

вивчають також історію походження цих музичних інструментів.  

Школярі продовжують виразно передавати музичний настрій 

пластичними рухами та вивчати елементарні танці. Учні самостійно 

створюють ритмічні супроводи до пісень і танців. Також маленькі 

вальдорфці дотримуються правил елементарного музикування та 

продовжують виразно це передавати пластичними рухами: оплесками, 

притопами за допомогою руху по колу. У початковій школі учням 

подобається водити хороводи та брати участь у ігровій пісні. В іграх діти 

самі прагнуть бути диригентами. Теми на уроках музики сягають від 

освітлення різних музичних епох, цікавих інструментів, біографій відомих 

музикантів аж до сучасної музики [6].   

У другому тематичному блоці «Інтонація» учні вивчають спільність 

розмовної й музичної мов, а саме посилення та смислові наголоси, паузи. 

Використовуються більш складні музичні ритми, ускладнюється музичний 

матеріал. Багато уваги приділяється чистоті інтонації та роботі з формування 

ладового та інтонаційного слуху. Учні вчаться різнити запитальні, 

стверджувальні та окличні інтонації. На цьому етапі інтонація виступає як 

основа музики. Учні вчаться імпровізувати на задану інтонацію та також 

оцінюють спів власний та однокласників. Взагалі інтонація відіграє важливу 

роль. На яскравість інтонації впливає тембр. Учні продовжують виконувати 
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українські народні пісні «Над річкою бережком», «У Києві-граді», українські 

колядки та щедрівки, українські народні пісні-хороводи «Царівна», 

«Соловеєчко сватку, сватку», «Жучок»,  канон «Ліхтарик» тощо. Пісні, які 

виконують школярі-початківці різного змісту і характеру. Після виконання 

цих пісень учні висловлюють власне ставлення до змісту музичних творів та 

виразно виконують пісні, дотримуючись основних правил співу [6]. 

На уроках музики продовжується розвиток творчої діяльності шляхом 

пластичного виконання ритмічно-танцювальних рухів. Діти продовжують 

брати участь в обрядах зустрічі весни. Починають утворюватися ансамблі. 

Перший ансамбль, який утворюється, є ансамбль флейт. Використовуються 

різні шумові інструменти для супроводу народних пісень. Продовжується 

навчання грі на інструментах народного оркестру (домра, балалайка).  

Наприкінці 3-го класу діти вивчають назви нот та вміють записувати їх 

за допомогою вчителя, вільно володіють та користуються музичними 

термінами (скрипковий ключ, нотний стан), співають мелодії каноном. 

Уміють тримати мелодійну лінію, знають назви деяких народних музичних 

інструментів (волинка, дуда, коса дудка, ріжок, свистунець тощо), грають 

короткі приспівки на відкритих струнах із співом [6]. 

У 4-му класі на вивчення музики відводять 76 годин (по 2 години на 

тиждень). Змістовно це представлено такими тематичними блоками: перший 

блок – «Музика у житті народу» (32 години); другий блок – «Діалоги 

минулого і сучасного» (44 години).  

У першому блоці приділяється багато уваги зв’язку музики та життя 

людини, її побуту та повсякденним справам. Учні вивчають традиції 

українського народу та різні жанри українських народних пісень 

(календарно-обрядові, ліричні пісні, жартівливі пісні, історичні пісні тощо). 

Характерними рисами української народної музики є наспівність, 

емоційність, ліричність. Цим самим учні навчаються висловлювати власне 

ставлення до змісту музичних творів та оцінювати власний спів самостійно [6, 

с. 146].  
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Разом із виконанням пісень – таких, як «Ой на горі та й женці жнуть», 

«Чи дома, дома», «Слава нашим господарям», «Батьку Хмелю», «В понеділок 

раненько» тощо, школярі виконують елементарні мелодії на блок флейті 

сопрано та беруть участь в оркестрі. Класичний оркестр складається з флейт 

та шумових інструментів. Завдяки шумовим інструментам діти наслідують 

звуки природи в роботі над билинами.  Також школярі створюють ритмічні 

супроводи до пісень із використанням пластичного інтонування та виконання 

танцювальних рухів [6, с. 146].     

Уведення другого блоку «Діалоги минулого і сучасного» пов’язано з 

тим, що на цьому етапі навчання багато уваги приділяється вивченню 

старовинної та сучасної музики. Приділяється увага такій музиці, яка 

відображає духовний світ людини. Вивчення таких музичних творів має 

вплив на виховання гідності та культури особистості. Учні самостійно 

спостерігають за розвитком музики, міркують над її впливом на розвиток 

людини [6, с. 146]. 

У цьому блоці школярі навчаються самостійно імпровізувати мелодію. 

Продовжують виконувати гру на блок-флейті сопрано та на інструментах 

народного оркестру (домра, балалайка). Орієнтовані твори для сприймання та 

виконання такі: українська народна пісня «Гарний танець гопачок», 

німецький танець «Алеманда», давня англійська пісня «Зелені рукава», 

Д.Блох «Шотландський танець», італійський народний танець «Тарантела» 

тощо [6, с. 147].  

На цьому етапі оволодіння музикою діти продовжують вивчати нотну 

грамоту. Щодо гри на музичних інструментах, то діти самостійно виконують 

сольну програму за такою програмою, як народний епос, скандинавська 

міфологія тощо. Особливістю співів стає виконання канонів, за допомогою 

яких у дітей розвивається відчуття гармонії. Упродовж четвертого року 

навчання школярі продовжують виконувати співи в унісон, на два голоси, в 

хорі під музичний супровід та акопельно.  
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У центрі навчання є запис тривалості нотними знаками. Це пов’язано з 

тим, що в четвертому класі проводиться робота над дробами на епохах 

вивчення математики. Спочатку слід починати зі самостійного запису 

почутого, потім усе це слід записати. Цими видами діяльності дитина 

пробуджує в собі почуття інтервалів. Цим самим почуттям дитина закріплює 

почуття в галузі діатоніки [3, с.392].    

Аналіз вимог до рівня підготовки школярів, які закінчують 

вальдорфську початкову школу, засвідчує, що навчання музиці у 

вальдорфській школі, забезпечуючи повне засвоєння матеріалу на рівні 

державних стандартів, уможливлює цілісний розвиток дитини – поступовий 

рух від активних музичних вправ, виховання волі в навчанні основам гри на 

музичних інструментах до формування музичного мислення, пізнання себе та 

встановлення усвідомлених соціальних відносин [3]. 

 

3.3. Підготовка учителів музики для вальдорфських шкіл КНР та 

України 

  

Вальдорфська освіта пропонує інший альтернативний варіант для 

державної освіти КНР. Китайська державна освіта зосереджується на 

інтелектуальному навчанні, причому важливий акцент робиться на 

запам’ятовування й тестування, що не сприяє творчості. Зараз у КНР усе 

більше батьків шукають вальдорфську освіту як один з варіантів 

альтернативної освіти. Існує також зростаючий інтерес до вальдорфської 

освіти з боку вчителів з огляду саморозвитку та самовдосконалення людини. 

Багато батьків і вчителів виявляють значний ентузіазм щодо роботи зі 

створення та управління вальдорфською школою або вальдорфським 

дитячим садочком. Учителі та батьки бачать схожість вальдорфської освіти 

та традиційної китайської культури, зокрема даосизму та китайської 

медицини. Вальдорфська освіта сприяла зрозумінню ними власної культури 
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та традиції, а також інтеграції різних аспектів традиційної китайської 

культури у вальдорфські заклади – дитячі садки і школи.  

З огляду на вищезазначене вельми актуальною проблемою є проблема 

підготовка вчителів для вальдорфських шкіл КНР. 

Першими закладами з підготовки вчителів для роботи у Вальдорфській 

школі були зарубіжні заклади – заклади Австралії та США. Першими 

вальдорфськими вчителями у КНР ставали або іноземці, або ті вчителі, які 

пройшли навчання чи стажування закордоном.  

Значну роль у підготовці вальдорфських учителів мали перші 

вальдорфські школи, зокрема Вальдорфська школа м. Ченьду, яка з’явилася 

ще в 1994 р. І до сьогодні ця школа залишається найголовнішим місцем, де 

проходять семінари з підготовки вальдорфських учителів КНР [11]. 

Не менш важливу роль відігравала організація різних зустрічей 

учителів вальдорфських шкіл. Так, у 2008 р. учитель із Гонконгу ініціював 

першу таку зустріч вальдорфських учителів, під час якої було визнано 

необхідність посилення й активізації співробітництва вальдорфських 

учителів з Тайваню, Гонконгу та материкового Китаю. Унаслідок цього в 

м. Тайчжун була організована вальдорфська конференція (2010 р.), а в 

м. Ченду відбувся п’ятиденний навчальний семінар для вчителів 

вальдорфських шкіл (2012 р.). 

У площині досліджуваної проблеми велике значення має створення 

(2010 р.) «Вальдорфської програми раннього навчання та наставництва у 

КНР (ВПНК)». Цю Програму було створено за підтримки міжнародних 

вальдорфських асоціацій: Благодійний фонд «Друзі мистецтва виховання», 

«Міжнародна асоціація Штайнер/вальдорфської ранньої освіти дітей» – 

«IASWECE», педагогічна секція Гетеануму. Із 2014 р. ВПНК є офіційним 

членом «IASWECE» вальдорфської освіти.  

Координатором ВПНК був призначений Тханг Черрі – засновник 

першої Вальдорфської школи у м. Ченьду. ВПНК відповідає за сприяння 
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підготовці вальдорфських учителів і вихователів дитячих садків, є одним з 

організаторів і кураторів різноманітних курсів із підготовки вчителів [11]. 

Починаючи з 2010 р. ВПНК у мм. Гуанчжоу, Наншань, Пекін, Ченду, 

Шанхай було проведено низку тематичних освітніх заходів – спеціалізованих 

курсів і семінарів, таких як «Народження трьох курсів», «Курси з управління 

вальдорфськими дитячими садами та школами», а також «Регіональні 

семінари», присвячені особливостям упровадження вальдорфських ідей у 

різних регіонах [11].  

Якщо з будь-яких причин людина не змогла потрапити на 

вальдорфський семінар, то вона може скористатися одним із численних веб-

сайтів, де можна переглядати відеоролики про те, як працює Вальдорфська 

школа й що собою представляє вальдорфська педагогіка. Існують також веб-

сайти, які надають консультації з питань освіти, на яких можна знайти 

відповіді щодо питань вальдорфської освіти та конкретних питань, які 

стосуються здоров’я, гри, сну, компетенцій та раннього заохочення талантів. 

Наприклад, на одному з відомих веб-сайтів з освітніх консультацій можна 

прочитати про роль казок у дитинстві, роль пісень, про роль грі на музичних 

інструментах тощо [15]. Отже, той, хто шукає альтернативну педагогіку, 

може швидко знайти саме вальдорфську освіту. 

Загалом відповідальним за підготовку вальдорфських вихователів 

дитячих садків та вчителів початкової школи є «Вальдорфський шкільний 

форум» (CWF), яким за підтримки ВПНК у ряді міст (Гуанчжоу, Нанкін, 

Пекін, Сіань, Ченду) та Гонконгу з 2010 р. проводиться трирічний освітній 

семінар за участю як китайських (Бен Черрі, Лі Зеву, Хуан Сяосін, Чжан Лі та 

ін.), так й іноземних (Австралія, Німеччина, США) педагогів [15, 17]. 

 Вальдорфські дитячі садки та початкові школи в Китаї працюють під 

егідою Форуму дошкільної та початкової шкільної освіти та вже сформували 

регіональні групи, які відповідають за наставництво нових ініціатив, за 

співпрацю дитячих садків та місцеву підготовку вчителів початкових класів. 
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У 2011 р. Тханг Черрі та Лі Джан за підтримки ВПНК заснували 

«Китайський Форум із питань раннього розвитку дитини у Вальдорфській 

школі (CECEF)», який здійснює координацію роботи вальдорфських дитячих 

садків та початкових шкіл. До складу робочої групи ввійшли представники 

шести «вальдорфських» регіонів КНР: Ченду, Пекін, Сіань, Нанкін, 

Гуанчжоу і Гонконг. Щороку в навчальних програмах ВПНК навчаються 

понад 800 студентів-викладачів [15, 17]. 

Підготовка вчителів у рамках «Китайського Форуму» організована на 

високому рівні. Програма складається з блокових курсів і триває три роки. 

Насправді це занадто мало. Дуже багато часу потрібно відвести на підготовку 

вчителів, які будуть викладати дисципліни художнього циклу.  

Хоча підготовка вальдорфських учителів триває дуже мало, але 

продуктивно, завдяки тому, що педагоги навчаються безперервно й з 

ентузіазмом. Те, чому вони навчаються на семінарах, негайно застосовується 

й реалізовується на практиці. Таким чином, пропозиції щодо вдосконалення 

освітнього процесу можуть бути безпосередньо інтегровані та перевірені в 

повсякденній роботі [19]. 

Із 2011 р. започаткував роботу перший Тренінговий центр із підготовки 

та підвищення кваліфікації вчителів для вальдорфських початкових шкіл у 

м. Нанкін. На сьогодні працює п’ять тренінгових центрів: мм. Гуанджоу, 

Нанкін, Пекін, Сіань, Ченду [19].  

Усі тренінгові центри мають загальну навчальну програму в блокових 

курсах, які, в основному, читаються іноземними викладачами. Уся програма 

навчання триває три роки і включає таку підготовку: стажування, підготовка 

робітників для дитячого садочка та підготовка вчителів для початкової 

школи. Через обмежену тривалість блокових курсів тренінги повинні 

доповнюватися подальшою співпрацею з наставниками, які щороку 

приїжджають до Китаю підтримувати своїх колег. Під керівництвом Тхенг 

Черрі було розроблено основи для наставницької роботи в Китаї, які згодом 

було представлено в посібнику, яким користуються вчителі-початківці [17]. 
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Загальна освітня програма вищезазначених тренінгових центрів 

складається з трьох основних освітніх модулів. Так, перший модуль (три 

п’ятиденні тижні) присвячено вивченню загального людинознавства 

Р. Штайнера та основ методик викладання навчальних дисциплін, зокрема 

музики: багато уваги приділяється співу, зокрема хоровому, народним 

танцям, особливостям традиційних китайських та європейських музичних 

інструментів тощо. Другий та третій модуль (два шестиденні тижні) 

спрямовані на поглиблення антропософських уявлень про психологію дитини, 

конституційні типи та темпераменти дітей, а також на засвоєння методик 

викладання. Так, у галузі музичного виховання проводяться обов’язкові 

лекції («Рухи кола», «Західні фестивалі» та «Музика для школярів початкової 

школи»), заняття з вивчення класичної західної й китайської музики, гри на 

музичних інструментах, написання пісень, співів у хорі та народних танців, 

організації учнівських гуртків і регіональних пісенних фестивалів [17].  

Важливе значення для підготовки вальдорфських учителів має також 

проведення різних семінарів, конференцій із запрошенням зарубіжних 

фахівців. 

Так, масштабний захід було проведено в 2012 р. поблизу м. Ченду на 

півдні Китаю за участю К. Віхерта (колишнього голови Педагогічної секції 

Гетеануму), коли зібралося приблизно 400 працівників вальдорфських 

дитячих садків і вальдорфських учителів. Головним завданням семінару було 

розроблення навчальних програм з усіх предметів для китайських 

вальдорфських шкіл [15, 17].  

Досить гостро стояло питання про відповідність вальдорфських 

програм китайській культурі. Деякі вчителі прагнули до «локалізованої» 

форми вальдорфської освіти, інші же – дотримувалися думки про 

впровадження загальної форми вальдорфської освіти лише з деякими 

китайськими культурними елементами [14, 17]. 

Відповідальним за розробку китайських навчальних програм 

вальдорфської освіти є «Китайський Форум із питань раннього розвитку 
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дитини у Вальдорфській школі (CECEF)». Китайські педагоги, які ввійшли в 

цей Форум, відстояли думку про те, що вивчення китайської культури 

повинно бути невід’ємною частиною вальдорфської навчальної програми. 

Вони також запропонували ввести вивчення китайської мови та китайських 

пісень на уроки музики, тим самим підкреслюючи необхідність вивчення 

китайської культури та традицій власного народу [17].  

Актуальну проблему наступності між дошкільною та початковою 

ланками вальдорфської освіти було порушено на першому семінарі-

конференції вихователів вальдорфських дитячих садків у м. Гуанчжоу (2013 

р.). 

Важливу роль у підготовці вчителів для вальдорфських шкіл відіграють 

університети. Так, при Пекінському університеті сучасної адміністрації 

спільно з Центром вальдорфської освіти м. Ченжігу («Весняна долина») був 

створений педагогічний Коледж для підготовки вальдорфських учителів. 

Пекінський університет сучасної адміністрації є одним із перших вільних 

університетів у післяреволюційному Китаї. Університет розташований у 

віддаленому районі на південному заході Пекіна. Зараз він нараховує 4000 

студентів і планує збільшити їх до 7000. Основними предметами є 

викладання економіки та адміністрації. Студентам також пропонується 

вивчення мистецтва, прикладних та різних педагогічних наук [15, 17]. 

Значення створення вальдорфського педагогічного коледжу для 

розвитку китайської економіки відмічав бізнесмен Лі Цзянь з м. Гуанчжоу, 

який підкреслював зв’язок між успішними японськими методами 

менеджменту та вальдорфською освітою. Лі Цзянь відзначив велике значення 

сенсорного досвіду, який набувають вальдорфські школярі [17]. 

У Коледжі викладав Мартін Баркхофф, який читав лекції в «Центрі 

весняних долин» (у провінції поблизу Пекіну) і представив вальдорфську 

освіту в контексті інших глобальних соціально-культурних рухів.  
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Коледж є одним із 12 популярних Waldorf-орієнтованих навчальних 

центрів у КНР, які співпрацюють із «Китайським Вальдорфським шкільним 

форумом (CWF)», що відповідає за підготовку вчителів та вихователів [35]. 

За підтримки Чендунського Центру з підготовки вчителів за ініціативи 

професорів Ван Ін та Луй Лі при Сичуанському педагогічному університеті 

було відкрито (2019 р.) нову спеціальність «вальдорфський учитель» 

(освітній рівень – бакалавр) [117]. 

На підготовку вчителів було отримано шестирічний державний грант. 

Така підготовка створює міцну основу для підтримки поширення 

вальдорфської освіти у КНР. Студенти, які навчаються за спеціальністю 

«вальдорфська педагогіка», тепер можуть викладати у Вальдорфській школі.  

Заняття відбуваються у кампусі «Демонстраційна аудиторія 

Вальдорфа», який було спеціально побудовано на території університету. До 

підготовки педагогів залучають переважно викладачів з інших країн. 

Є також зацікавлені батьки, які навчаються на вальдорфських курсах, 

щоб викладати у вальдорфських початкових школах. Майбутні вчителі 

проводять тиждень у Вальдорфському дитячому садку або у Вальдорфській 

початковій школі, спостерігаючи за дітьми, тим самим проходячи 

педагогічну практику та на власному досвіді ознайомлюючись із 

вальдорфською педагогікою.  

Із метою підвищення кваліфікації вчителів на базі вальдорфських шкіл 

(мм.  Гуанчжоу, Нанкін, Ченьду) за участю зарубіжних фахівців (Австралія, 

Німеччина, США) організовуються тритижневі семінари, у яких беруть 

участь педагоги з багатьох районів материкового Китаю, Тайваню та 

Гонконгу. 

Вальдорфська освіта стає все більш популярною темою для дипломних 

робіт студентів педагогічних університетів, що сприяє зростанню кількості 

досліджень, орієнтованих на китайський вальдорфський рух.  

Упровадження вальдорфської педагогіки на Україні не можливо уявити 

без ключової фігури, а саме без сучасного українського вальдорфського 
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вчителя. Вальдорфська педагогіка може втілюватися в життя саме тому, що 

висуває виключні вимоги до здібностей, умінь, навичок учителів.  

Загалом особистість педагога – проблема, яка є центром соціальних та 

наукових дискусій не одне століття. В. Андрущенко зазначає, що 

«підґрунтям моделювання педагогічного образу ідеального вчителя 

виступають філософські концепції про ідеал людини – мудрої, доброї та 

справедливої, здатної передати свої знання дітям, виховати в них високі 

духовні якості. В основі цього ідеалу містилися, послідовно змінюючи одне 

одного, роздуми про людину античних мислителів, філософів середніх віків, 

епохи Відродження, нового і новітнього часу, класичних та модернізаційних 

філософських систем» [1, с.58 – 69]. 

Усе сказане повною мірою стосується Вальдорфської школи, важливим 

принципом якої є ідея класного вчителя, духовного наставника, який 

супроводжує розвиток дитини та становлення її особистості впродовж 8 

років, викладаючи якомога більше предметів.  

Узагальнюючи ідеї Р. Штайнера, сучасні підходи до особистості й 

діяльності педагога, схарактеризуємо «портрет вальдорфського вчителя», 

який, за задумом фундатора Вальдорфської школи, є вчителем-

поліфункціоністом: це: учитель-митець, який, реалізовуючи ідеї мистецтва 

виховання художньо, творчо вирішує педагогічні завдання; учитель-

духовний наставник, який власним моральним прикладом, природним 

авторитетом веде дитину до істинної свободи в її дорослому житті; учитель-

ерудит, який викладає більшість (або всі навчальні предмети), орієнтуючись 

на вік дитини, а не сповідує позицію фахівця окремого предмета; учитель-

терапевт, який педагогічними засобами зцілює фізичне та душевне дитини; 

учитель-консультант, який поєднує психолого-педагогічний супровід не 

тільки дитини, а й усієї родини; учитель, водночас соціальний педагог, який 

дбаючи про індивідуальне, формує соціальні якості особистості; учитель-

менеджер, який дбає про соціальний організм школи, бере участь в 

управлінні різними сферами шкільного життя. Високі вимоги до ідеалу 
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педагога на сьогодні зупиняють молодь у виборі цієї професії. Дослідники 

вальдорфської педагогіки зазначають, що, як правило, у Вальдорфську школу 

приходять люди, які мають життєвий дослід, які приводять до школи своїх 

власних дітей або ж самі заходяться у пошуках життєвого шляху. Працюючи 

у Вальдорфській школі, можна спостерігати, що більшість учителів 

отримують другу педагогічну освіту, свідомо обираючи професію вчителя 

маючи бажання зв’язати своє життя з викладанням у Вальдорфській школі 

[1]. 

Отже, надто важливими є питання професійної підготовки 

вальдорфського вчителя.  

Як у КНР, так і в Україні підготовка вальдорфського вчителя 

відбувається на різних семінарах, конференціях, форумах, курсах і в закладах 

педагогічної вищої освіти. 

Підготовку вчителів музики, як і інших учителів, для вальдорфських 

шкіл України здійснює Всеукраїнський вальдорфський педагогічний семінар, 

який було започатковано в 1995 році під егідою Міжнародної Асоціації 

вальдорфської освіти у Центральній та Східній Європі (IAO) та за участі 

зарубіжних, переважно німецьких і швейцарських, фахівців.  

Із 1997 року організацією підготовки вчителів займається ВГО 

«Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні». Викладачами семінару є як 

закордонні спеціалісти, так і українські педагоги, які отримали вальдорфську 

освіту в різних країнах (Австрія, Велика Британія, Данія, Німеччина, 

Фінляндія, Швейцарія, Швеція).  

Тривалість семінару – три роки, форма роботи – очно-заочна: 3-4 рази 

на рік упродовж двох-трьох тижнів проводяться інтенсивні заняття на базі 

однієї з вальдорфських шкіл України (мм. Дніпро, Київ, Одеса, Харків тощо). 

Паралельно робота з педагогами здійснюється у школах, що працюють за 

вальдорфською системою. Як правило, один-два рази на тиждень педагоги 

збираються разом для спільної роботи [39, 40].  
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Р. Штайнер у своїх лекціях та доповідях, зустрічах із педагогами, 

формуючи високий ідеал вальдорфського вчителя, надав конкретні поради 

щодо підготовки педагогів та вдосконалення педагогічної майстерності. 

Австралійський дослідник А. Маззоне [9] узагальнив теоретичні аспекти 

підготовки вальдорфських учителів та, проаналізувавши існуючий досвід із 

цієї проблеми, визначив основні компоненти теоретичної та практичної 

підготовки педагогів для роботи у вальдорфських навчальних закладах, а 

саме: основи антропософії; теоретичні та практичні аспекти вальдорфської 

педагогіки (розвиток дитини, зміст і методи навчання); мистецтво (живопис, 

ліплення, музика); мистецтво мовлення, театр; мистецтво руху (евритмія, 

ботмерівська гімнастика, спорт, соціальні ігри); ремесла; шкільний 

менеджмент (теорія соціальної трикомпонентності суспільства, робота 

педагогічної колегії, формування соціальних відносин); предметно-

просторова організація класної кімнати; педагогічна практика. При цьому 

«вальдорфські школи не обмежують своїх співробітників прийняттям 

виключно антропософії, проте очікують від них симпатії щодо ідей та 

цінностей вальдорфської педагогіки. Прийняття ідей Р. Штайнера щодо 

природи людини, розвитку дитини та широких аспектів навчальної програми 

Вальдорфської школи можливе без занурення в детальний аналіз 

філософських ідей Р. Штайнера» [9]. 

Отже, програму підготовки вальдорфського вчителя складають такі 

основні блоки:  

– вивчення антропософської антропології як фундаменту 

вальдорфської педагогіки, її дидактики та методики;  

– науково-предметний курс, спрямований на поглиблене розуміння 

навчальних дисциплін, що дає уявлення про те, як окремі галузі викладання 

беруть участь у формуванні та розвитку дитини;  

– вправи та робота у сфері різних видів мистецтва (музика, співи, 

малювання, живопис, ліплення, евритмія, рецитація тощо), що покликано не 
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лише сформувати певні вміння вчителя, але поглибити його душевне 

сприйняття. 

Як зазначалося вище, навчання на семінарі триває три роки. Це 

пов’язано не тільки з обсягом інформації, яку повинні отримати студенти, 

але, у першу чергу, із тим, що, входячи в перший рік навчання, доросла 

людина освоюється в новому для себе просторі. На зміну питання: «Навіщо й 

як це ви робите?» Приходить питання «Що стоїть за тим, що вони роблять?» 

І наближається до питання «Що я повинен зробити в собі, щоб навчитися 

діяти?» [41].  

На першому курсі відбувається знайомство, входження в тему. На 

першому загально-педагогічному році організатори об’єднують усіх, хто 

хоче познайомитися з вальдорфською педагогікою: майбутніх учителів, 

вихователів або тих, хто обере для себе надалі інший напрямок. До кінця 

року студенти повинні визначитися, який статус і яку спеціальність вони для 

себе обирають: студент або слухач, вихователь дитячого садка, учитель 

вальдорфської школи або свідомий батько [41].  

Загально-педагогічний перший рік умовно поділений на три вікові 

епохи: дошкільну (вік 0-7 років), основну школу (вік 7-14 років) і старшу 

школу (вік 14-21 років). Таким чином, намагаються, хоч і досить великими 

мазками, дати уявлення та переживання того, що відбувається з дитиною 

певного віку й як це послідовно розвивається. І майбутнім вихователям, і 

майбутнім учителям, і, можливо, майбутнім лікувальним педагогам це 

необхідно. Паралельно йде робота з новим способом пізнання – це курс 

феноменології (робота з чотирма природними царствами), читання й 

опрацювання однієї з праць Р. Штайнера, наприклад, «Теософії», робота з 

ритмами року та святами.  

Найважливішими курсами упродовж року є художні курси: живопис, 

музика, мистецтво мови, евритмія. Ці курси в перший рік навчання більше 

спрямовані на пожвавлення творчих сил студентів, на саморозвиток. 
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Змінюють один одне також заняття рукоділлям, ремеслом і малюванням 

форм.  

Другий рік навчання називається «методичним», оскільки акцент 

робиться на методику викладання. На цьому році відбувається спеціалізація: 

поділ на виховну та вчительську групи на заняття з методики. При цьому всі 

інші заняття проходять спільно. Таким чином, окрім економії у викладанні, 

студенти набувають цінний соціальний досвід і цілісність погляду на 

виховання й навчання від дитячого садка до старшої школи. Адже навіть 

незважаючи на роздільне викладання методики, у загальній групі постійно 

відбувається обмін думками [41]. 

Головний принцип планування впродовж року такий: інтенсивні 

заняття 3 або 4 рази на рік (щоденні заняття протягом усього тижня з 

зануренням в тему і художнім супроводом) і 11-12 мікро-інтенсивів (заняття 

в п’ятницю ввечері та суботу вранці 2 рази на місяць між інтенсивами). 

Таким чином, поєднується епохальне занурення з щотижневим 

опрацюванням. 

Третій рік навчання має назву «дослідний». Тривають заняття з 

методики та загальних предметів, але все, що робиться, має забарвлення 

дослідження. На третьому році проводяться також курси з колегіальної 

роботи, основам медичного погляду в розрізі співпраці зі шкільним лікарем, 

біографії людини тощо [41]. 

Надзвичайно важливим аспектом підготовки вчителя є постійна робота 

з педагогами, яка здійснюється у вальдорфських школах. Ключову роль тут 

відіграють регулярні, щотижневі (як правило щочетверга) зустрічі всіх 

педагогічних працівників школи – педагогічні колегії, або конференції. 

Р. Штайнер вважав педагогічну конференцію «серцем», яке своєю «кров’ю» 

живить усю роботу школи  [41] 

Метою таких зустрічей педагогів є вивчення людинознавства, 

удосконалення педагогічної майстерності через спільну педагогічну роботу. 

Ці конференції є поточною вищою школою для вчителів, постійно діючою 
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педагогічною семінарією, де обговорюються фундаментальні питання 

педагогіки, методики та дидактики, психології, антропології розвитку, 

відбувається обмін практичним досвідом навчальної та виховної роботи, 

самонавчання, самовиховання та саморозвиток учителів. Важливою умовою є 

відкритість та свобода кожного учасника колегії: ніхто не має права дорікати 

чи критикувати, педагоги обмінюються не тільки досягненнями, а й 

невдачами, помилками чи проблемами.  

Педагогічні колегії мають певну структуру та складаються з таких 

компонентів [8, 41]:   

– перша частина – педагогічні читання як простір для саморозвитку в 

теоретичних підвалинах вальдорфської педагогіки. Філософські праці 

Р. Штайнера є непростими для опрацювання, а отже педагогічні читання 

здійснюються за певною технологією, поволі, осмислюючи абзац за абзацом. 

Важливим у такій роботі є не просто приймати на віру слова Р. Штайнера, 

інакше вони, стають «мертвими методичними рекомендаціями», що 

підкреслював автор педагогіки з самого початку, а ставити запитання, 

зрозуміти, внутрішньо перевірити, погодити з власною позицією або ж не 

погодитись і шукати відповідь; 

– друга частина – психолого-педагогічні колегії-консиліуми з розгляду 

окремої дитини або визначених учнівських груп та класів. Залежно від 

потреб, можливостей, розміру педагогічної колегії у другій частині можуть 

проходити художні заняття (евритмія, живопис, співи, соціальні вправи 

тощо), обговорення методичних питань або питання, на яким працює школа 

впродовж навчального року, тощо;  

– третя частина – організаційна (інформування та прийняття важливих 

організаційних рішень щодо життєдіяльності школи), куди запрошуються 

представники батьківського активу, педагоги інших шкіл та громадських 

об’єднань, представники предметних методичних об’єднань, вільних 

педагогічних ініціатив, зокрема художньо-практичних ініціатив – це простір 

для саморозвитку педагога через мистецтво, відритий як для педагогів школи, 
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так і колег з інших шкіл, батьків, студентів вальдорфського педагогічного 

семінару (художні майстерні, живописні студії, архітектурні проекти тощо). 

Часто школа сама стає організатором регіональних семінарів для 

підготовки вчителів. На базі вальдорфських шкіл організовуються спеціальні 

лекції, семінари, конференції з питань педагогіки, історії, культури для 

вчителів-предметників. Так, на підвищення професійної майстерності 

вчителів музики спрямовані періодичні семінари, що проводить В. Вюнш – 

відомий німецький композитор, органіст, вальдорфський педагог із 30-

річним стажем. 

Починаючи з 2003 р. у м. Одесі щороку (червень місяць) на базі 

навчально-виховного комплексу «Ступені» проводиться Міжнародна 

конференція вчителів вальдорфських шкіл. Конференції організовуються  

асоціацією вальдорфської педагогіки у Центральній та Східній Європі (ІАО). 

Отже, учителі та вихователі отримують інформацію від іноземних колег 

щодо тенденцій розвитку вальдорфської педагогіки в Європі та світі, 

обмінюються набутим досвідом [37]. Учителі, як правило, щороку відвідують 

міжнародні семінари, конференції, конгреси з питань вальдорфської 

педагогіки, де створюється простір для міжнародного обміну досвідом.  

Важливу роль у підготовці вчителів для вальдорфських шкіл відіграють 

університети України, зокрема Київський університет імені Бориса Грінченка, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

тощо. 

Так, Київський університет імені Бориса Грінченка разом із 

Міжнародною асоціацією вальдорфської педагогіки у Центральній та Східній 

Європі (ІАО) упродовж восьми років для студентів університету проводив 

курс «Вступ до вальдорфської педагогіки».  

Важливим досягненням є рішення Вченої ради Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова щодо створення 

лабораторії з питань вальдорфської педагогіки на базі Інституту магістратури, 
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аспірантури та докторантури, що дає можливість педагогам отримувати 

академічну педагогічну освіту напряму «Вальдорфська педагогіка» [37]. 

У Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С.Сковороди використання вальдорфських ідей в освітньому процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя має тривалу історію. Ще у 

1992–1994 роках із метою ознайомлення студентів, викладачів університету, 

педагогічної спільноти Харківщини з ідеями і досвідом вальдорфської 

педагогіки на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди було організовано та 

проведено цикл семінарів, як за участю закордонних (Німеччина, Швейцарія) 

вальдорфських фахівців, так і власними силами [15, 17]. 

Із 1994 р. в освітньому процесі факультету початкового навчання було 

започатковано спецкурс (зараз – дисципліна за вибором) «Основи 

вальдорфської педагогіки». До змісту начальної дисципліни включено такі 

основні теми: методологічно-філософські основи вальдорфської педагогіки 

(система поглядів Р. Штайнера в контексті інтеграції загальнолюдських і 

вітчизняних освітньо-виховних ідеалів, розгляд феномену вальдорфської 

педагогіки, її антропологічної й антропософічної спрямованості в контексті 

проблеми людини в різних філософських системах осмислення світу; розвиток 

вальдорфської педагогіки та сучасні соціально-культурні реалії й виклики); 

психологічні засади вальдорфської педагогіки (висвітлення проблем онтогенезу, 

розроблених Р. Штайнером, проведення порівняльного аналізу 

загальноприйнятих і вальдорфських підходів до вікового становлення людини в 

дитячому, підлітковому і юнацькому віці та механізмів реалізації цих підходів у 

вихованні й навчанні особистості); дидактика вальдорфської школи як фактор 

формування цілісної особистості (аналіз навчальних планів і програм Штайнер-

школи, форм і методів організації педагогічного процесу); питання підготовки 

та підвищення педагогічної майстерності вальдорфського вчителя [17]. 

На допомогу студентам спрямовувалося видання навчально-методичних 

посібників і рекомендацій, зокрема: «Початкове навчання рідної мови у 

вальдорфській школі», «Уроки математики в початковій вальдорфській школі», 
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«Малювання форм як навчальний предмет у вальдорфській школі», 

«Гармонізація людських темпераментів у вихованні й самовихованні» [15, 17]. 

У процес підготовки та перепідготовки вчителів для роботи в умовах 

реалізації Концепції «Нова Українська школа» упроваджено (2016 р.) 

дисципліну за вибором «Антропософська освіта дорослих», що спрямована 

на ознайомлення з особливостями антропософськи-орієнтованого підходу до 

оновлення освіти дорослих – із програмою New Adult  Learning Movement 

(NALM), за якою працюють у країнах Європи та Північної Америки. 

Програма NALM орієнтована на пробудження волі дорослого учня до 

навчання й самовдосконалення в професійній і особистісній сферах, до 

розвитку раціонального й образно-емоційного типів мислення, набуття 

соціальної мобільності, усвідомлення відповідальності за свою діяльність 

тощо [17]. 

До змісту вищезазначеної начальної дисципліни включено такі теми: 

методологічні засади програми NALM (образ людини як триєдність тілесного, 

душевного та духовного буття; виявлення людської індивідуальності в трьох 

основних функціях людської психіки – мисленні, почуттях і волі; уявлення 

про розвиток людини в ритмі семи років тощо); принципи її побудови 

(навчання дорослого як пробудження його волі та формування незалежного 

судження; навчання людини як подолання бар’єрів у людському мисленні, 

почуттях і вольовій діяльності; навчання дорослого як синтез науки, 

мистецтва і моралі; індивідуалізація освіти дорослих); основні напрями 

освіти дорослих (академічне навчання; навчання життєвим досвідом – робота 

з біографією людини; внутрішній духовний розвиток); семи-крокове 

проходження процесу навчання (спостереження, або сприйняття; вироблення 

ставлення до об’єкта спостереження; переробка та засвоєння; 

індивідуалізація; вправи як процес підтримки; розвиток нових здібностей; 

творчість); роль занять різноманітними видами мистецтва (робота зі словом, 

звуком, музикою, кольором, формою, дрібною пластикою тощо), 

спрямованими на активізацію внутрішніх інтенцій людини; форми і методи 
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NALM (організація сприятливого освітнього простору та творчої взаємодії 

вчителя дорослих та дорослого учня; розробка інтегрованих програм – 

інтеграція навчальних елементів: лекцій, бесід, групової роботи, проектної 

роботи, художніх занять, соціальних та індивідуальних вправ тощо; ритмічна 

організація навчального процесу з урахуванням людських біоритмів, 

педагогічна діагностика тощо).  

Як відмічалося у підрозділі 2.2, захист О. Іоновою (викладачем 

університету) першої в Україні та країнах СНД докторської дисертації з 

вальдорфської педагогіки сприяв появі наказу Міністерства освіти і науки 

України (наказ № 363 від 06.05.2001 р.). «Про проведення узагальнюючого 

науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток 

вальдорфської педагогіки в Україні (2001-2014 рр.)» (експеримент подовжено 

до сьогодні).  

Підписання цього важливого документу, згідно з яким вальдорфська 

педагогіка визнавалася державою (хоча поки ще як експеримент), стало 

правовим підґрунтям для роботи вальдорфських ініціатив і закладів в Україні. 

З іншого боку, поява наказу створювала простір для подальших наукових 

розвідок у галузі Штайнер-педагогіки. Так, у ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

було створено творчу науково-дослідну лабораторію з розробки і 

впровадження вальдорфських педагогічних технологій (2001 р). Діяльність 

лабораторії переконливо довела життєздатність вальдорфських ідей, 

спроможність вальдорфських педагогічних технологій забезпечувати дійсно 

вільний розвиток особистості.  

Згодом (2018 р.) розпочала роботу науково-методична лабораторія 

«Інноваційних технологій початкової освіти». Одним із провідних напрямів 

роботи лабораторії визначено залучення досвіду вальдорфської школи до 

розв’язання завдань Нової української школи, насамперед, підготовки 

вмотивованого вчителя як агента змін, ключової фігури функціонування 
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школи на засадах дитиноцентризму й особистісно-зорієнтованої моделі освіти, 

партнерської взаємодії та співпраці між учителем, учнем і батьками. 

 

Висновки до розділу 3 

Вивчення досвіду музичного виховання молодших школярів у 

вальдорфських школах КНР та України дозволяє зробити такі висновки. 

1. З’ясовано, що початкова школа (1–6 класи) у системі повної (12-

річної) загальної освіти КНР має двоступеневу структуру: молодша (1–4 

класи) та старша (5–6 класи) початкова школа. З огляду на те, що в Україні 

початкова школа охоплює перші чотири класи, для порівняльного аналізу 

музичного виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та 

України обрано молодшу початкову школу КНР. 

2. Здійснений порівняльний аналіз змісту музичного виховання у 

вальдорфських школах КНР та України свідчить про наявність спільних та 

відмінних рис. 

2.1. Спільними рисами є такі складники музичного виховання:  

– мета музичного виховання – усебічний розвиток особистості: 

розвиток мислення через розуміння закономірностей музики, виховання 

культури емоцій і волі дітей, розвиток соціальних якостей і навичок 

спілкування; 

– завдання музичного виховання: сформувати уявлення про музику 

своєї країни та інших країн; сформувати позитивне ставлення до музики, 

потребу в її слуханні та виконанні; розвивати чутливість до музики та 

музичний слух; сформувати елементарні навички гри на різних музичних 

інструментах та вокально-хорові навички; 

– загальні підходи до музичного виховання школярів: відповідність 

музичного виховання специфіці віку школярів; інтеграція музичного 

виховання у процес вивчення всіх дисциплін; пріоритет практичної 

діяльності; образно-алегоричний підхід і використання «живої» музики; 
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поліінструментальний розвиток учнів; «тілесне проживання» музики і засобів 

музичної виразності; застосування фольклорно-пісенного матеріалу, що 

відповідає календарним святам і порам року; 

– використання музичного ладу та інтервалу: пентатоніка, 

інструментальне музикування в настрої квінти (1–2 класи); перехід від 

пентатоніки до діатоніки, від квінти до терції (3 клас);  

– розподіл навчальних тем за роками навчання відповідно до вікових 

особливостей дітей та вивчення нотної грамоти з 3-го класу 

– основний метод навчання – наслідування, імітація й копіювання дій 

учителя; 

– провідні навчальні форми, перш за все, щотижневі уроки музики зі 

специфічною структурою, яка складається з трьох взаємопов’язаних частин: 

ритмічної (гармонізує розумову, емоційно-почуттєву та вольову діяльність 

дитини), основної (відбувається власне навчання) та заключної (розповідь 

учителя, пов’язана з віковими особливостями школярів та темою уроку, що 

допомагає дітям долати вікові кризи та проблеми, набувати стану рівноваги 

та гармонії). 

Окрім щотижневих уроків, навчальними формами є також: значна 

позакласна робота (участь у хорі та оркестрі, музичному оформленні 

календарних свят та драматичних вистав); індивідуальні заняття з педагогом-

інструменталістом; групова та колективна участь в оркестрі та хорі. 

Це пов’язано з тим, що як китайські, так і українські вальдорфські 

школи намагаються максимально дотримуватися основних принципів 

організації освітнього процесу Штайнер-школи загалом та здійснення 

музичного виховання школярів зокрема. 

2.2. Виявлено певні відмінності у таких складниках музичного 

виховання, як:  

– обсяг навантаження (у школах КНР – 3, України – 2 години на 

тиждень);  
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– тематика усного оповідання, співочий репертуар, використання 

народних музичних інструментів і певних методичних прийомів, які є 

традиційними для китайської або української початкової школи.  

Це зумовлено тим, що вальдорфські школи КНР та України, 

орієнтуючи свою діяльність на провідні вальдорфські принципи, виростають 

і діють на національному ґрунті. Це потребує використання притаманних 

китайській або українській культурі самобутніх навчальних засобів, форм і 

методів. І в цьому полягає головна відмінність музичного виховання у 

вальдорфських школах КНР та України. 

3. Висвітлено питання підготовки вальдорфських учителів музики у 

КНР та Україні, яка здійснюється у площині загальної підготовки вчителів 

для вальдорфських шкіл. 

Програму підготовки вальдорфського вчителя складають такі основні 

блоки: а) вивчення антропософської антропології як фундаменту 

вальдорфської педагогіки, її дидактики та методики; б) науково-предметний 

курс, спрямований на поглиблене розуміння навчальних дисциплін, що дає 

уявлення про те, як окремі галузі викладання беруть участь у формуванні та 

розвитку дитини; в) вправи та робота у сфері різних видів мистецтва (музика, 

співи, малювання, живопис, ліплення, евритмія, рецитація тощо), що 

покликано не лише сформувати певні вміння вчителя, але поглибити його 

душевне сприйняття. 

3.1. Організаторами та кураторами різноманітних курсів із підготовки 

вальдорфських учителів у КНР є «Вальдорфська програма раннього навчання 

та наставництва у КНР (ВПНК)» та «Вальдорфський шкільний форум» 

(CWF). 

Важливу роль відіграють тренінгові центри з підготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів для вальдорфських шкіл (мм. Гуанджоу, Нанкін, Пекін, 

Сіань, Ченду), заклади вищої освіти (зокрема Пекінський університет, 

Сичуанський педагогічний університет), а також діючі вальдорфські школи 
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(мм.  Гуанчжоу, Нанкін, Ченьду), на базі яких організовуються семінари з 

підвищення кваліфікації вчителів. 

3.2. Організацією підготовки вальдорфських учителів в Україні 

займається ВГО «Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні» у рамках 

Усеукраїнського вальдорфського педагогічного семінару, який було 

започатковано під егідою Міжнародної Асоціації вальдорфської освіти у 

Центральній та Східній Європі (IAO). 

Для вчителів-предметників організовуються також спеціальні семінари 

та конференції. Так, на підвищення професійної майстерності вчителів 

музики спрямовані періодичні семінари, що проводить В. Вюнш – відомий 

німецький композитор, органіст, вальдорфський педагог із 30-річним стажем. 

Особливу роль у підготовці вальдорфських учителів мають 

університети (Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди тощо), де 

введено спецкурси (курси за вибором) із вальдорфської педагогіки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного пошуку, аналізу 

джерельної бази дає підстави зробити такі висновки. 

1. Аналіз стану наукового осмислення порушеної проблеми в 

китайській та українській психолого-педагогічній літературі засвідчив 

відсутність цілісного дослідження музичного виховання молодших школярів 

у вальдорфських школах КНР та України. Науковці лише побіжно торкалися 

деяких аспектів цієї проблеми в контексті дотичних досліджень (порівняння 

вальдорфського та традиційного музичного виховання, обґрунтування 

теоретичних і практичних питань вальдорфської освіти, зокрема естетичного 

виховання учнів тощо). 

На основі структурного аналізу базових понять уточнено суть 

ключових термінів: антропософія (учення Р. Штайнера про духовну основу 

світу та людини як цілісної тілесно-душевно-духовної істоти), вальдорфська 

педагогіка, або Штайнер-педагогіка, педагогіка Рудольфа Штайнера 

(особистісно-соціальна система навчання, виховання й розвитку людини, що 

базується на антропософському образі людини), Вальдорфська школа (заклад 

загальної середньої освіти, що працює на засадах вальдорфської педагогіки). 

2. З урахуванням особливостей суспільно-політичних і культурно-

освітніх змін у світі, розвитку психолого-педагогічної науки, збільшення 

впливу ідей Штайнер-педагогіки висвітлено етапи розвитку світового 

вальдорфського руху впродовж 1919–2019 рр., а саме: І етап (1919–1937 рр.) 

– етап наукового обґрунтування та втілення в освітню практику 

концептуальних положень Штайнер-педагогіки; ІІ етап (1938–1944 рр.) – 

етап заборони націонал-соціалістами роботи німецьких вальдорфських шкіл 

(продовжували роботу англійські, швейцарські та американські школи); ІІІ 

етап (1945–1968 рр.) – етап відродження зруйнованого нацистами 

вальдорфського руху та відкриття нових шкіл у Європі, Північній та 

Південній Америці; ІV етап (1969–1990 рр.) – етап визнання Вальдорфської 
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школи як найуспішнішого внеску Німеччини у світову педагогіку та 

заснування нових шкіл у Німеччині та за її межами; V етап (1991–2019 рр.) – 

етап динамічного розвитку міжнародного вальдорфського руху, який охопив 

країни колишнього Радянського Союзу та соціалістичного табору, держави 

Азії, Австралію, Нову Зеландію.  

Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку вальдорфського 

руху у КНР та Україні.  

До спільних тенденцій слід віднести: прагнення до інтеграції у світовий 

освітній простір з одночасним збереженням традицій національної 

педагогіки; зростання відкритості, диверсифікації й комерціалізації освіти; 

демократизація управління навчальними закладами, розширення їх автономії 

з одночасним посиленням підзвітності перед суспільством; зміна освітньої 

парадигми зі соціально-детермінованої на особистісно-орієнтовану; 

посилення аксіологічних основ визначення цілей освіти; спрямованість на 

гуманізацію та гуманітаризацію змісту освіти; модернізація навчальних 

планів і програм загальної освіти на принципах варіативності, відкритості, 

гуманізації, інтеграції навчальних дисциплін, що відбиває особистісно-

орієнтовану парадигму освіти (теоретико-концептуальний рівень); поєднання 

приватної ініціативи та підтримки з боку держави; створення й розширення 

мережі вальдорфських шкіл, вальдорфських класів у традиційних школах; 

створення громадських освітньо-культурних об’єднань, асоціацій, діяльність 

яких сприяє розвитку вальдорфської педагогіки у КНР та Україні; тісна 

взаємодія школи з громадськістю, суспільними інституціями; співпраця 

педагогів та батьків; посилення уваги до підготовки вальдорфського вчителя, 

орієнтація педагога на універсальне виконання фахових функцій – як учителя, 

вихователя, психолога, соціального працівника тощо (організаційно-

процесуальний рівень). 

Установлено, що розвиток вальдорфського руху в Україні 

характеризується такими відмінними тенденціями: пріоритет психолого-

педагогічних досліджень у галузі вальдорфської педагогіки, розробка різних 
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підходів до втілення вальдорфських ідей в українську освітню практику; 

спрямованість на міждисциплінарну інтеграцію в розробці змісту 

вальдорфської освіти; розробка власних навчальних програм з урахуванням 

досягнень вітчизняної педагогіки. 

3. Висвітлено основні підходи до музичної освіти молодших школярів 

у Вальдорфській школі, а саме: цілісний підхід до особистості та всебічне 

врахування специфіки вікового та індивідуального розвитку дитини. 

3.1. Розкрито цілісний підхід до дитини, згідно з яким психічна 

структура людини виявляється в єдності розумової діяльності, емоційно-

почуттєвої та вольової сфер, що передбачає: підвищення ролі предметів 

естетичного, зокрема музичного, циклу до рівня академічної галузі; 

висунення перед предметом «Музика» як навчальних (формування певних 

музичних знань, умінь і навичок школярів), так і загальноосвітніх 

(повноцінний інтелектуальний, емоційно-почуттєвий і вольовий розвиток 

дитини) цілей; міжпредметну інтеграцію та залучення музичного елементу в 

процес вивчення загальноосвітніх (математика, рідна мова, іноземні мови, 

історія тощо) дисциплін.  

3.2. З’ясовано, що специфікою вальдорфської школи є чітке 

співвіднесення музичної освіти з віковою динамікою дитячої свідомості, що 

вимагає відповідного змісту освіти впродовж перших двох шкільних років 

(одноголосні співи, переважання пентатонічної мелодії, вільний безтактовий 

ритм, інструментальне музикування в настрої квінти на простих 

інструментах – металофон, ксилофон, дзвоники, трикутник, ліра, флейта; 

відсутність нотної фіксації) та його змінювання з третього року навчання 

(багатоголосний спів і спів каноном, перехід від пентатоніки до діатоніки, від 

квінти до терції, введення навчання нотній грамоті, вибір індивідуального 

музичного інструменту – фортепіано, гітара, баян, акордеон, скрипка, 

віолончель). 

Визначено, що характерними особливостями вальдорфської музичної 

освіти є також її спрямованість на всіх дітей, а не лише на музично 
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обдарованих; активна практична музична діяльність учнів; використання 

«живої» музики; ритмічне чергування слухання та виконання музики, співу 

та слухання музики; виконання музичних вправ у супроводі рухів (хороводи, 

крокування «змійкою», притопування, припліскування тощо).  

4. Здійснено порівняльний аналіз змісту музичного виховання 

молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України. 

Установлено збіг у змісті музичного виховання за такими складниками, 

як: мета, завдання, загальні підходи, розподіл навчальних тем за роками 

навчання відповідно до вікових особливостей школярів, початок вивчення 

нотної грамоти, основні методи та форми навчання. Це пов’язано з тим, що 

як китайські, так і українські вальдорфські школи намагаються максимально 

дотримуватися провідних принципів і вимог до організації освітнього 

процесу Штайнер-школи загалом та здійснення музичного виховання 

школярів зокрема. 

З’ясовано відмінні риси в таких змістових складниках, як: обсяг 

навчального навантаження (у школах КНР – 3, України – 2 години на 

тиждень), а також тематика усного оповідання, співочий репертуар, добір 

національних музичних інструментів, використання певних методичних 

прийомів, які є традиційними для китайської або української початкової 

школи. Це пов’язано з тим, що вальдорфські школи КНР та України, 

орієнтуючи свою діяльність на провідні вальдорфські принципи, виростають 

і діють на національному ґрунті. Це потребує використання притаманних 

китайській або українській культурі самобутніх навчальних засобів, форм і 

методів.  

5. Визначено напрями використання узагальненого досвіду музичного 

виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР й України у 

традиційних китайських та українських початкових школах, а саме: 

інтеграція музичного виховання та загальної освіти; залучення в навчання 

активно-практичної діяльності школярів; розширення кола музичних, 

зокрема народних, інструментів; використання ефективних вальдорфських 
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форм, методів і засобів (ритмізація занять, образна подача навчального 

матеріалу, специфічна робота з навчальними зошитами, рухливі ігри, 

пальчикові вправи, образно-рухові та танцювальні вправи тощо) музичного 

виховання, які адекватно відповідають можливостям і потребам дітей 

молодшого шкільного віку, сприяють емоційно-ціннісному сприйняттю 

дійсності, поглибленому переживання радості руху й рівноваги; поєднання 

традиційних і вальдорфських форм і методів музичного виховання; акцент на 

людинознавчій спрямованості підготовки вчителя музики; постійна 

цілеспрямована співпраця з батьками, залучення їх до проведення спільних 

заходів (календарні свята, оркестри, хори, шкільний театр тощо). 

Для вальдорфських шкіл КНР, виходячи з досвіду України, може бути 

рекомендовано: активне залучення музики у процес вивчення інших 

предметів (математика, рідна мова, іноземні мови, природознавство, історія 

тощо); створення власних навчальних програм музичного виховання з 

урахуванням досягнень китайської педагогіки. 

При необхідному осмисленні у практику вальдорфських шкіл України 

можуть бути залучені такі елементи китайського досвіду: більш широке 

використання традиційних народних інструментів, застосування деяких 

методів музичного виховання молодших школярів («малювання мелодій», 

вправи з вокального та інструментального інтонаційного «прочитання» 

ритмічних і звуковисотних графем тощо). 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективним вважаємо порівняльний аналіз змісту музичного виховання 

школярів основної та старшої вальдорфської школи КНР та України, 

вивчення питань підготовки вчителя музики до реалізації вальдорфських 

підходів до музичної освіти школярів. 
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Переклад довідки 

ДОВІДКА No.58 від 2019 p. 

ДОВІДКА 

про впровадження результатів дослідження 

«Музичне виховання молодших школярів у Вальдорфській школі 

України та КНР» 

Ван Юечжи 

 в навчально-виховний процес 

Ханчжоуського педагогічного університету  

Цяньцзянський коледж  

Кафедра мистецтв та медіа, музичного факультету 

 

Матеріали і висновки дисертації Ван Юечжи на тему «Музичне 

виховання молодших школярів у Вальдорфській школі України та КНР» є 

актуальними, представляють науковий та практичний інтерес і 

впроваджувалися в навчально-виховний процес Ханчжоуського 

національного педагогічного університету, Цяньцзянського коледжу, 

кафедра мистецтв та медіа, музичного факультету впродовж 1 вересня – 7 

жовтня 2019 р.  

Теоретичні положення дисертації були використані при розробці 

спецкурсу «Методика навчання музики в початковій і середній школі КНР», 

Лекції було прочитано студентам 3-го курсу музичного факультету під час 

опанування навчальної дисципліни «Теорія та історія педагогіки», 

«Порівняльна педагогіка», «Дидактика». 

        Результати впровадження матеріалів дисертаційної роботи в навчальний 

процес дають підстави для висновку про теоретичну і практичну цінність 

дослідження Ван Юечжи. Практичне застосування результатів упровадження 

матеріалів дисертаційної роботи в навчальний процес забезпечило 

поглиблене вивчення студентами питань музичної освіти в різні історичні 

періоди Китаю, а також визначили можливості використання досвіду 

минулого в сучасній педагогічній практиці.  

 

Проректор 

10.10.2019 p. 
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ДОВІДКА 

про впровадження результатів дослідження 

«Музичне виховання молодших школярів у Вальдорфській школі 

України та КНР» 

Ван Юечжи 

 в навчально-виховний процес 

Чжецзянського педагогічного університету 

 музична академія, музичний факультет 

 

Упродовж 10 вересня 2019 – 17 січня 2020 н. р. в навчальний процес 

Державного вищого навчального закладу «Чжецзянського педагогічного 

університету, музичного факультету» були впроваджені положення, 

висновки й рекомендації, викладені в дисертаційній роботі Ван Юечжи.  

Теоретичні положення дисертації були використані при розробці циклу 

лекцій: «Генеза ідей вивчення музичної освіти у початковій школі Китаю», 

«Становлення й розвиток музичної освіти молодших школярів у початковій 

школі Китаю: історико-педагогічний аспект». Лекції було прочитано 

студентам 3-го курсу музичного факультету.  

Результати впровадження матеріалів дисертаційної роботи в 

навчальний процес дають підстави для висновку про теоретичну та 

практичну цінність дослідження Ван Юечжи. Практичне застосування 

результатів упровадження матеріалів дисертаційної роботи в навчальний 

процес забезпечило поглиблене вивчення студентами питань історії розвитку 

музичної освіти в різні історичні періоди Китаю, а також визначили 

можливості використання досвіду минулого в сучасній педагогічній 

практиці.  
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