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ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА 
ЯК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

В усьому світі працюють штайнерівські (чи вальдорфські) школи. На 
даний час їх близько шестисот. У них учителі прагнуть втілити принципи 
штайнерівської педагогіки в найповнішому виді. Водночас загальноосвітні 
школи в різних країнах використовують педагогічні імпульси, які дає їм 
штайнерівська педагогіка. В одних з них окремі методичні знахідки служать 
додатком до традиційного навчального процесу. В інших – вчителі, 
ґрунтовно і серйозно ознайомившись з основними поняттями штайнерівської 
педагогіки, що стосуються науки про людину, намагаються обновити 
навчальний процес загалом. 

Наприклад, у Фінляндії працює майже двадцять вальдорфських шкіл, 
які фінансуються державою. Педагогічні розробки, здійснені в них, 
упроваджуються потім у загальноосвітні школи. 

У сучасному світі штайнерівська педагогіка продовжує залишатися 
реформаторською, хоча першу школу було засновано ще 1919 року в 
Штутгарті (Німеччина) для дітей робітників тютюнової фабрики “Вальдорф-
Асторія». Саме тому в одних країнах штайнерівску педагогіку називають за 
іменем її засновника Рудольфа Штайнера, в інших – вальдорфською, за 
місцем перебування першої школи. 

Першу школу було засновано в Німеччині, тому іноді можна почути, 
що і штайнерівська педагогіка є німецькою. Насправді такі твердження є 
хибними. Безперечно, що в Німеччині проводиться величезна робота щодо 
розвитку штайнерівської педагогіки, але за своєю суттю вона 
інтернаціональна. Як сутність людини скрізь єдина, незалежно від країни 
проживання, кольору шкіри, культурного середовища, так і прагнення до 
досконалого навчання і виховання, пізнання законів людського розвитку і 
росту у своїй основі єдине і не залежить від існуючих у світі кордонів. З 
іншого боку, слід розуміти і те, що навчання повинне ґрунтуватися на 
культурній традиції конкретної країни. 

Звичайно, діти з великих міст інші, ніж діти, що живуть, скажімо, у 
маленькому селищі серед лісів, у горах чи у степу. Американське, російське 
чи китайське суспільство також вимагає різних форм навчання. Дитина з 
християнської родини усмоктує моральні норми крізь призму іншої 
культурної традиції, ніж дитина-мусульманин. Пісні, що співають матері 
дітям і на основі яких маленька людина одержує першу музичну освіту, у 
різних народів відмінні. 

Людська різноманітність – це незмірне багатство. Спроба виховання на 
принципах тотожності, примус дітей до стандартного навчання та єдиних 
форм виховання, приведення всіх до єдиного культурного знаменника – 
величезна помилка, що свідчить про безпорадність людства в розумінні своєї 
природи. 



Але при всіх розходженнях людей об’єднує одна важлива якість – 
людяність, що і робить людину воістину людиною. Наприклад, одна з пісень 
тувинського народу містить глибокий зміст: “Батько наш – небо, він єдиний 
для всіх. Єдина для усіх нас мати – Земля. І ми, люди, - діти одних батьків”. 

Тому перед сучасною педагогікою стоїть надзвичайно серйозне 
завдання: навчити дітей взаємодіяти з іншими культурами і виховати в них 
розуміння і щире почуття поваги до них. 

Сучасна школа повинна виховувати дітей так, щоб, ставши дорослими, 
вони впевнено себе почували й у лісовій глухомані, і в переповненому 
аеропорту великого міста, щоб при зустрічі один з одним звертали увагу не 
на колір шкіри чи приналежність до тієї чи іншої конфесії, тобто, не на те, що 
є зовнішньою формою, а бачили дійсну сутність людини. 

Форм і моделей досконалої педагогіки існує так само мало, як 
досконалих людей. Але з усіх відомих напрямів педагогічної думки, можна 
сказати з повною відповідальністю, тільки штайнерівська педагогіка є 
інтернаціональною за своєю внутрішньою суттю. Вона здатна виховати 
відкритість до світу і повагу до різноманіття культур і людей, здатна 
приймати різні форми залежно від навколишнього культурного середовища. 
Саме через ці глибинні сутнісні причини не можна називати штайнерівську 
педагогіку німецькою чи південноафриканською. Адже людяність не 
належить якомусь одному народові. Вона єдина для всіх, і лише набуває 
різних національних форм. 

Основою штайнерівської педагогіки є повага до індивідуальності 
кожної людини, до її волі та творчих можливостей. Тому така педагогіка не 
могла існувати в тоталітарних режимах. У Німеччині вона була заборонена 
після приходу до влади націонал–соціалістів. Після другої світової війни 
вальдорфські школи знову стали створюватися спочатку в Центральній 
Європі, а потім у всьому світі. Починаючи з 1989 року, про штайнерівські 
школи заговорили й у колишньому СРСР. 

У даний період проходить чимало семінарів з штайнерівської 
педагогіки в Україні. Популярність її останнім часом зросла. Однією з 
причин є гарні освітні результати. Наприклад, у Фінляндії, де існує система 
державних випускних іспитів, середній екзаменаційний бал у випускників 
вальдорфських шкіл вищий, ніж у середньому по країні. Такий результат 
досягається за умов, що ці іспити, які дають право на вступ до вищих 
навчальних закладів, складає більший відсоток учнів, ніж у звичайних 
школах. (хоча вони спеціально і не відбиралися в перший клас). 

Зрозуміло, не варто переоцінювати значення таких статистичних 
даних. Усі ми знаємо, що людина вчиться протягом усього життя, засвоює 
інформацію в набагато більших обсягах після закінчення школи. Важливо 
одне: чи зуміє вона скористатися в житті тими знаннями, що одержала у 
школі. А це залежить від того, наскільки здоровою її виростила школа, 
наскільки активно вона ставиться до життя, наскільки гнучким і близьким до 
дійсності є її мислення. 



У кожного вчителя існує своє уявленя про людину, що неусвідомлено 
впливає на формування його педагогічних поглядів. Відомо, що кожна 
педагогічна теорія чи окремо взяті педагогічні методи так чи інакше 
ґрунтуються на певних уявленнях про людину. 

Штайнерівська педагогіка також спирається на вчення про людину. 
Учитель, використовуючи у своїй роботі лише окремі елементи, не зможе 
наблизитися до розуміння її сутності. Якщо ж педагог зрозуміє це вчення про 
людину загалом і буде застосовувати його на практиці, він самостійно зможе 
розробити власну методику, зокрема й у формах, що відрізняються від 
розроблених іншими. 

На яких же уявленнях про людину ґрунтується вальдорфська 
педагогіка? У сучасному світі взаємодіє безліч різних психолого-
педагогічних і філософських напрямів, дуже складних у теоретичному 
аспекті. Але, якщо спробувати знайти їхній внутрішній стрижень, їхню 
вихідну сутнісну основу, тоді всі ці моделі можна розділити на дві основні 
групи щодо того, як вони визначають людську індивідуальність. 

До першої групи можна віднести теорії (а вони є найбільш 
розповсюдженими в сучасному світі), що не залишають за людиною права на 
існування вільної духовної індивідуальності: людина з’являється як продукт 
невблаганних природних законів, як рослина чи тварина, тільки більш 
складна за своєю будовою, тому що вона є результатом більш тривалого 
еволюційного процесу. 

Суть людини в контексті даних світоглядних концепцій визначається, з 
одного боку, спадковістю, з іншого боку - оточенням; тобто людина – це 
комбінація генів, іншими словами, генотип, що дається при народженні. На 
цю базову програму, висловлюючись комп’ютерною мовою, впливає 
більшою чи меншою мірою навколишній світ (оточення). У цій статті ми не 
будемо зупинятися на проблемах взаємовпливу і пріоритетності того чи 
іншого чинника зовнішнього впливу на людину, обговорювати, що є 
важливішим – методи виховання, особливості навколишньої природи чи 
історичні й економічні умови життя людини. У будь-якому випадку, згідно з 
цією теорією, думки, почуття, бажання людини – це лише результат двох 
основних ліній впливу: спадковості й середовища. Невблаганність природних 
законів виявляється з тією ж силою, з якою на кущі троянди певного виду у 
визначених умовах розпускаються квіти саме цього сорту. Якщо ми в такий 
спосіб визначаємо людину, то це не дає змоги вважати її індивідуальність 
деякою автономною сутністю. Одна людина відрізняється від іншої 
внаслідок комбінації факторів, що впливають на неї. Адже саме так 
пояснюється неможливість існування двох однакових людей. Хотілося б 
підкреслити, що всі вчинки людини обумовлюються деякими зовнішніми 
факторами, а не виводяться із сутнісної людської природи, у якій звучить 
голос її “Я”. 

Штайнерівська педагогіка ґрунтується на іншому розумінні людської 
істоти. Безсумнівний той факт, що люди успадковують багато якостей, а 
також ми визнаємо, що оточення (середовище або фактори зовнішньої дії) 



впливають на розвиток людини. Але, створюючи картину розуміння людини, 
що стало основою вальдорфської педагогіки, ми беремо до уваги ще одну 
важливу сторону людської істоти, яку визначаємо поняттям “людська 
індивідуальність”. Очевидно, що вона не є наслідком чи проявом генотипу 
навколишньої зумовленості, а є самоцінною духовною сутністю людини. Це 
духовне людське начало “Я” неможливо сприйняти за кольором, виміряти 
будь-якими інструментами, визначити на смак. Але кожний з нас упевнено 
відчуває його прояв у собі самому чи своїх близьких. 

Зрозуміло, що коли вважати мислення сутнісним центром людського, 
то його не можна розглядати як чисто матеріальне явище. У минулому 
столітті висловлювалася думка про те, що речовина, матерія здатні мислити. 
Десятиліттями процес мислення порівнювався з роботою слинної залози: 
мозок виробляє думки, як слинна залоза виділяє слину. 

У штайнерівській педагогіці людське мислення розглядається не як 
здатність речовини, а як здатність самої людини. Ця здатність виникає з того 
сутнісного духовного “Я” людини, що мислить і діє не в матеріальному 
речовинному світі, а у світі духовного буття. Ця духовна індивідуальність 
людини, його духовне “Я», є центром людської волі і творчості. Саме 
внутрішня духовна сутність стоїть над природними факторами 
навколишнього середовища, що впливають на людину. Адже людина, 
розглянута лише як продукт спадковості й оточення, не може володіти ні 
силою творчості, ні внутрішньою волею. Ії вчинки визначає природа, і вона є 
творцем. Неможливо знайти джерело людської волі, розглядаючи людину 
лише як природну і суспільну істоту. Джерелом людської волі і творчості 
може бути тільки “Я” людини, її вільна і творча духовність. 

Якби попередні абзаци прочитав філософ, він би, напевно, зазначив, що 
проблема розглянута занадто спрощено і неповно, а вчитель, імовірно, 
запитав би: який же практичний зміст мають ці міркування для реальної 
виховної роботи? Відповідь може бути така: 

Уявімо собі шкільний клас, тридцять маленьких першокласників, чиї 
усміхнені обличчя здатні пом’якшити серце будь-кого з дорослих. Перед 
ними вчитель – мудрець, що прийшов з величезного дорослого світу. 
Більшість дітей дивляться на нього, як квіти соняшника на сонце. У таких 
умовах учителю легко завоювати повагу учнів, на тлі якої може потускніти 
навіть авторитет батьків. Але це означає також і те, що на плечі вчителя лягає 
відповідальність за маленьких довірливих дітей, за їх здоровий нормальний 
розвиток протягом усіх шкільних років. І тому дуже важливо знати, якою 
людиною є наставник, що і як він думає і відчуває. Чи бачить він перед 
собою лише матеріал для обробки, чи дітей, на чиї голови він виллє цебер 
знань, чи дітлахів, яких буде змушувати слухатися за допомогою системи 
покарань і заохочень. Атмосфера в такому класі буде одна. Якщо ж вчитель 
бачить перед собою тридцять маленьких індивідуальностей, кожна з яких має 
зробити внесок у наш загальний світ, то, звертаючися до кожного з них, він 
почуває себе помічником на шляху розвитку їхніх здібностей. Атмосфера 
такого класу, такого процесу навчання буде іншою. 



Кожен учитель має більший чи менший досвід, він може бути 
винахідливим чи невпевненим. У молодших класах не має великого 
значення, яка освіта у вчителя. Найважливіше – що він думає про дітей, з 
яким внутрішнім настроєм приходить у клас: хоче допомогти учням 
розвинути свої здібності чи навчити “розумних тварин» для виробництва, для 
служіння якому-небудь релігійному культу або обслуговування певної 
ідеологічної системи. А може він іде в клас лише за тим, щоб одержати 
зарплату? Саме тому так важливо задуматися над питанням про людську 
сутність учителя, її взаємозв’язок із повсякденною педагогічною роботою. 

З вищесказаного можна припустити, яке відношення штайнерівської 
педагогіки до політики чи релігії. Але хотілося б ще раз зазначити, що мета 
вальдорфської школи - виховання вільних, здібних з творчим мисленням 
людей. 

Ідея, що виражається в спробах виховання дітей для цілей будь-якої 
панівної ідеології (в даний момент світоглядної системи), сама по собі, з 
погляду розвитку людини, абсурдна. Ми не знаємо, яким буде суспільство і 
державний устрій через кілька поколінь, коли наші учні будуть жити і 
працювати. Єдине, у чому ми можемо їм допомогти, - постаратися виховати 
їх порядними людьми. 

Така ж безумовна позиція визначає ставлення школи до релігійних 
переконань батьків і учнів. Освічена людина знає, яка несправедливість 
відбувається у світі через сліпий догматизм того чи іншого релігійного 
культу, що приводить до страждань людей. Було б безглуздо виростити з 
дітей фанатичних послідовників однієї з конфесій, які б не вміли приймати 
своїх ближніх, виходячи з їхньої людяності. 

Перекручене розуміння штайнерівської педагогіки з цього питання 
часто є наслідком неуцтва, чи відбувається навмисно. В останньому випадку 
це трапляється тоді, коли хто-небудь, догматично відстоюючи свої власні 
переконання, бачить небезпеку в тім, що в людях виховують індивідуальне 
вільне мислення. 

Той факт, що картина людини в штайнерівській педагогіці містить у 
собі уявлення про духовне людське “Я”, є в дійсності прагненням реалізувати 
свою волю й індивідуальність. Матеріалістична картина людини, створена 
генотипом і середовищною зумовленістю, у дійсності не може містити в собі 
поняття свободи особистості. Цю вихідну філософську позицію необхідно 
розуміти, щоб вірно уявляти штайнерівську педагогіку. 

Іноді можна почути, що вальдорфські школи підходять тільки для 
певного типу учнів. Це не відповідає дійсності. Штайнерівська школа, так 
само, як і традиційна, створена для різних дітей. Її методика дозволяє 
навчати і виховувати більш широкі групи дітей без попереднього відбору, 
звертати увагу на обдарованих окремих учнів, а також працювати з іншими, 
яких у звичайній школі розподілили б, можливо, у корекційний клас. 

Педагогічне завдання штайнерівських шкіл, насамперед, у розвитку 
здібностей дитини і молодої людини. Навчання цілком підлягає виховній 
меті. Рівень знань в учнів вальдорфських шкіл не нижчий, ніж у звичайних 



школах, і ці знання засвоєні міцніше. Найпоширенішим поглядом на сучасну 
школу є те,  що в ній дітям дають знання,  і чим раніше й у більшому обсязі,  
тим краще. Передбачається, що ці знання, так само, як закладена в комп’ютер 
інформація, принесуть у майбутньому користь. 

Навчання в штайнерівській школі будується в такий спосіб: оцінюється 
як зміст, так і спосіб подачі навчального матеріалу відповідно до вікових 
особливостей розвитку дитини. Здібності дитини повинні розвиватися 
оптимальним способом. У цьому є найважливіший внесок вальдорфської 
школи в загальну справу виховання і навчання дітей. Штайнерівська 
педагогіка намагається привнести в традиційну педагогічну культуру нові 
плідні імпульси. 

Науковою основою вальдорфської школи є антропософія - своєрідна 
духовна наука. Уявлення про людину в штайнерівській педагогіці 
ґрунтується саме на антропософських ідеях, згідно з якими людина 
розглядається не тільки як продукт впливу спадковості й оточення, але 
водночас і як носій свого духовного “Я” . 

Антропософію розуміють по-різному, і часто, на жаль, невірно. 
Оскільки в ній при розгляді людини до уваги береться духовність, то часом 
вважають, що йдеться про релігію. Але релігія – це те, у що люди вірять. 
Наукове дослідження спирається не на віру, а на самостійне мислення. У 
цьому розумінні й варто розглядати антропософську науку як можливість 
створювати наукові висновки з тих явищ, яким методика науки, побудованої 
на позитивізмі, не знаходить пояснень. 
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