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АНОТАЦІЯ 

 

Воробйова Л.В. Розвиток ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, 

Нідерландів, Польщі. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України, Київ, 2021. 

У дисертації «Розвиток ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, 

Нідерландів, Польщі» здійснено комплексне дослідження сутності Дальтон-

плану як педагогічного феномену, проаналізовано особливості розвитку ідей 

Дальтон-плану в шкільній освіті зарубіжних країн, розглянуто впровадження 

елементів Дальтон-плану в шкільну систему України, визначено перспективи 

використання ідей Дальтон-плану у вітчизняних і зарубіжних закладах освіти у 

контексті сучасних трансформацій. 

На основі проведеного історико-педагогічного аналізу ґенези та розвитку 

ідей Дальтон-плану стало можливим виокремлення таких груп джерел: перша – 

законодавчі та нормативно-правові документи Верховної Ради України та 

Сенату США; друга – документи Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління в м. Києві, архіву Університету Вісконсін в Стівенс 

Поінт (США), Національного архіву Сан-Франциско в м.Сан-Бруно (США), 

архівного відділу Публічної бібліотеки м. Сан-Франциско (США), відділу 

архіву та періодики Бібліотеки ім. Мартіна Лютера Кінга в м.Сан-Хосе (США); 

третя – науково-педагогічна література, видана в період першої чверті ХХ ст.; 

четверта – сучасні наукові праці з теорії та історії освіти. 

У дисертації схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат. 

Розкрито сутність Дальтон-плану як поєднання заздалегідь розпланованого 

навчання за індивідуальною траєкторією учня з груповими формами організації 

навчання. Аналіз довідково-енциклопедичної, методичної, аналітичної 

літератури уможливив висновок про відсутність з-поміж дослідників єдиної 
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думки щодо сутності Дальтон-плану, який визначається у науково-педагогічних 

працях як педагогічна технологія, система навчання, форма навчання, метод 

навчання.  

У дисертації встановлено, що зміст освіти за Дальтон-планом 

спрямований на: формування в учнів мисленнєвої і моральної свободи; 

розвиток самостійності, ініціативи, почуття відповідальності за взяті на себе 

зобов’язання; пошук учнем раціональних методів роботи під час розподілу 

навчального матеріалу та встановлення відповідного до своїх можливостей 

темпу навчання; встановлення індивідуального обліку праці. 

Заснована Х. Паркхерст педагогічна технологія Дальтон-план базується 

на таких вихідних теоретичних позиціях: Дальтон-план – це кабінетна система 

навчання учнів, що заснована на трьох принципах свободи, співробітництва та 

самостійності. Зазначені принципи грунтуються на філософії гуманізму як 

етичній позиції, що надає особливого значення цінності людини та сприянні 

розвитку її критичного мислення на основі раціональних й емпіричних доказів.  

Методологічною основою дослідження слугують такі підходи: теоретико-

методологічний, що допоміг забезпечити повноту вивчення проблеми розвитку 

ідей Дальтон-плану, його складових елементів, обґрунтувати необхідність 

вивчення педагогічної технології Дальтон-план та окреслити провідні напрями 

розвитку в межах системи індивідуалізованого навчання, яка реалізовується в 

навчальних закладах України; дозволив схарактеризувати теоретико-

методологічні засади розвитку ідей Дальтон-плану в освітніх системах різних 

країн, здійснити порівняльний аналіз, розкрити як взаємозумовленість так і 

розбіжність наукових підходів до вивчення досліджуваної проблеми; 

хронологічно-системний дозволив вивчити періодизацію досліджуваного 

явища на різних історичних етапах; аксіологічний – уможливив оцінити 

вивчений досвід даючи підставу інтерпретувати результати впровадження 

Дальтон-плану в закладах загальної середньої освіти провідних країн світу; 

біографічно-персоналістичний концепт – допоміг визначити та увести в 
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науковий обіг нові історичні факти, персонологічний матеріал щодо внеску Х. 

Пархерст, М. Монтессорі, Е. Дьюї у розвиток й поширення ідей Дальтон-плану. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробленні та апробації навчально-методичного комплексу, який складається з 

програми спецкурсу та методичних рекомендацій «Упровадження Дальтон-

плану в систему шкільної освіти США та країн ЄС», адресованого здобувачам 

вищої освіти рівзних рівнів та форм навчання, науково-педагогічним 

працівникам закладів вищої освіти, для поглиблення знань із теорії та історії 

педагогіки, альтернативних форм організації навчання. Теоретичний матеріал 

роботи може бути використано: для підготовки рефератів, курсових, дипломних 

робіт; для викладання педагогічних курсів розвитку педагогічної майстерності. 

Ключові слова: Дальтон-план, педагогічна технологія, альтернативна 

освіта, індивідуалізоване навчання, Дальтон-школа, Хелен Паркхерст. 
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ABSTRACT 

 

Vorobiova L.V. Development of Dalton Plan Ideas in schooling of USA, 

Netherlands, Poland. - Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Ph.D thesis on the specialty 13.00.01 - “General Pedagogy and History of 

Pedagogy”. - Ivan Ziazun Institute for Teacher Education and Adult Education of the 

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation "Development of Dalton Plan Ideas in schooling of USA, 

Netherlands, Poland" relies extensively upon comprehensive study of the Dalton Plan 

content. The presentation includes the analysis of the features of development Dalton 

Plan ideas in the school systems abroad. Also, it was considered the attempts to 

implement Dalton Plan into schooling of Ukraine. The prospects of the using Dalton 

Plan ideas have been determined. 

On the basis of historical, pedagogical, and historiographic analysis of the 

genesis and development of Dalton Plan ideas, it has become possible to identify the 

following groups of sources. The first group comprises legislative and regulatory 

documents of the Verkhovna Rada and the US Senate. The second one includes the 

documents of the Central State Archive of Higher Authorities and Administration in 

Kyiv, the Archive of the University of Wisconsin in Stevens Point, USA, the 

National Archive of San Francisco in San Bruno, USA, the Archive department of 

San Francisco Public Library, San Francisco, USA, the Department of Archives and 

Periodics of Dr.Martin Luther King, Jr. Library, San Jose, USA. The third group 

contains scientific and pedagogical literature, published in the period of the first 

quarter of the twentieth century. The fourth group implicates the modern scientific 

works in the theory, history of education of pedagogical thought. 

The research vocabulary is defined in the dissertation. The essence of the 

Dalton Plan is revealed as a combination of individually planned individualized 

learning, combined with group forms of the organization of the educational process. 

Having analyzed the definitions and the characteristics of the Dalton Plan in 

the scientific, encyclopedic and pedagogical literature, we concluded that there is no 
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consensus among scholars regarding the essence of the Dalton Plan. The Dalton Plan 

is considered as the pedagogical technology, the system of education, the form of 

study and the teaching method. 

The study presents the content of education according to the Dalton Plan. The 

Dalton Plan education can be considered as the coherence among: 

 the development of both mental and moral freedom of students;  

 the propagation of independence, initiative, sense of responsibility for the 

accepted obligations; 

 the search of rational methods of work by a student (during the characteristic 

distribution of educational material, adapting the pace of learning to his capabilities); 

 the individual recording of work fulfilled by a student. 

 The Dalton Plan pedagogical technology, founded by H. Parkhurst, is based on 

the following initial theoretical positions: The Dalton Plan is a classroom system of 

teaching students based on the three principles of freedom, cooperation and 

independence. These principles are based on the philosophy of humanism as an 

ethical position, which attaches special importance to human values and promotes the 

development of critical thinking on the basis of rational and empirical evidence. 

The conception of the study is based on the following interrelated concepts: 

 the methodological concept of the study allowed to characterize the 

theoretical and methodological foundations of the development of the Dalton Plan 

ideas into the school systems of different countries, to perform analysis, to reveal 

both the interdependence and divergence of the scientific approaches to the problem 

study; 

 the chronological-system concept allowed to focus on the periodization of 

the topic under study at the different historical stages;  

 the historical one - contributed to the substantiation of trends in the 

development of ideas of the Dalton Plan;  

 the axiological concept - made it possible to evaluate the experience, giving 

grounds to interpret the results of implementation of the Dalton Plan into the 

educational institutions of the leading countries of the world;  
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 the theoretical one – helped to ensure the full study of the problem of 

development of the Dalton Plan ideas, its components, to substantiate the necessity 

for study the pedagogical technology of the Dalton Plan and to outline the leading 

directions of development within the system of individualized learning, which is 

implemented into Ukrainian educational institutions;  

 the biographical and personalistic concept - made it possible to identify and 

introduce into the scientific circulation the new historical facts and personological 

material. 

The practical significance of the research results is to develop and approve a 

training and methodological complex, which consists of a special course program and 

methodological recommendations "Implementation of the Dalton Plan in the school 

system of the US and EU countries" addressed to students, postgraduate students of 

all forms of study, teachers, tutors of higher education institutions, to advance 

knowledge on the theory and history of pedagogics, alternative forms of learning 

organizing. Theoretical material of the work can be used for: preparation students’ 

abstracts, term papers, course works, diploma works; teaching at the pedagogical 

courses in the field of pedagogical skill development. 

Key words: Dalton Plan, pedagogical technology, alternative education, 

individualized learning, Dalton School, Helen Parkhurst. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сьогодення вирізняється суттєвими, 

подекуди радикальними, змінами в галузі шкільної освіти. Головним джерелом 

цих змін є сукупність викликів, перед якими постало суспільство: розвиток 

цифрових технологій та телекомунікаційних систем трансформує способи 

творення й передавання знання, формування навичок й умінь; динамічна 

економіка породжує попит на нові типи компетентностей, осучаснення форм 

підготовки, інструментів визначення індивідуального стилю навчання, темпу 

роботи над завданнями, залучення учнів до пізнавальної діяльності; перегляд 

суспільних цінностей сприяє усвідомленню учнями важливості саморозвитку, 

самоактуалізації, орієнтації на власні глибинні інтереси й прагнення 

максимально розкрити творчий потенціал, а також впевненості й 

відповідальності за освітні результати.  

Згідно з дослідженням ОЕСР «Назад у майбутнє освіти: 4 сценарії ОЕСР 

для шкільного навчання» (2020 р.) у сучасному світі зростає потреба у розвитку 

компетентностей, необхідних для здобуття освіти в умовах спрощення доступу 

до інформації; актуалізації автономності навчання; запровадження змішаного 

навчання; переходу на альтернативні форми навчання; стрімкого поширення 

приватних закладів освіти різних типів.  

Вихідні концептуальні положення щодо оновлення національних 

стандартів вітчизняної шкільної освіти та визначення стратегій її реформування 

зазначено у нормативних документах, зокрема Законах України «Про освіту» 

(2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.); «Державному 

стандарті загальної середньої освіті» (2020 р.), «Державному стандарті 

початкової освіти» (2018 р.), Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Кабінету 

Міністрів України (2017 р.) У них наголошується на важливості організації 

освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості 

учнів в умовах групової, командної та проектної діяльності. Розв’язання цих 
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завдань умотивовує пошук нових підходів до налагодження співпраці педагога і 

учнів як рівноправних суб'єктів на засадах педагогіки партнерства, культури 

взаєморозуміння, діалогу, підтримки самоорганізації і самовизначення.  

У контексті сучасних реалій і нагальних потреб українського суспільства 

в гуманізації освітнього процесу теоретична реконструкція і з’ясування 

історичної значущості Дальтон-плану в американській і європейській педагогіці 

не є випадковістю. У США та розвинених західноєвропейських країнах 

упродовж ХХ ст. зародилися й пройшли апробацію реформаторські педагогічні 

течії, засновані на вивченні фізіологічних і психологічних особливостей учнів, 

обов'язковому врахуванні їхніх інтересів, дбайливому відношенні до 

індивідуальних потреб. 

Актуальність дослідження означеної проблеми поглибилася у зв’язку із 

запровадженням карантинних обмежень в умовах пандемії COVID-19, що за 

даними ЮНЕСКО у 2020/2021 н. р. спричинило закриття шкіл у 165 країнах 

світу та зміну умов здобуття освіти переважно в дистанційному та\або онлайн 

форматі для 1,5 млн. учнів. Оскільки організаційно-педагогічні умови Дальтон-

плану передбачають збільшення часу на самостійну роботу учнів згідно з 

індивідуальним планом у власному темпі та зменшення кількості годин, 

відведених на класно-урочний формат навчання, його ідеї є цінним джерелом 

розроблення підходів до виховання в учнів відповідальності за свою 

самопідготовку й саморозвиток, що набули нового значення в контексті 

пристосування до умов дистанційного навчання в асинхронному та 

синхронному режимах, а також соціалізації учнівської спільноти. 

Наукова проблема, що стала предметом вивчення, передбачає 

багатоаспектний аналіз порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних 

досліджень щодо стану її розробленості. У фундаментальних дослідженнях 

вітчизняних науковців відображено: різнопланові аспекти еволюції 

педагогічної науки і практики в історичній ретроспективі (Л. Березівська, 

В. Володько, І. Дичківська, А. Кузьмінський, О. Лавріненко, М. Левківський, 

Г. Міленіна, Л. Мільто, Г. Селевко, С. Сірополко, О. Сухомлинська, О. Тринус 
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та ін.); тенденції розвитку шкільної освіти у зарубіжних країнах (О. Заболотна, 

К. Корсак, Н. Лавриченко, О. Локшина, М. Лещенко, О. Пермякова, 

О. Першукова, А. Сбруєва, М. Чепіль та ін.); вплив реформаторської педагогіки 

на розвиток української педагогічної думки (О. Квас, Н. Кравцова, Т. Кравцова, 

Л. Лисенко та ін.); взаємодія учасників освітнього процесу в межах педагогіки 

співробітництва (С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Сухомлинський та ін.). Наукові 

розвідки А. Алексюка, Л. Базиль, Ю. Великдана, Є. Коваленко, В. Липинського, 

М. Петречко, М. Фіцули та ін. присвячено характеристиці Дальтон-плану як 

нової педагогічної технології навчання в США першої половини ХХ ст. 

Аналіз наукової літератури свідчить про суттєвий доробок зарубіжних 

науковців щодо упровадження Дальтон-плану в дошкільну та шкільну освіту 

(Г. Безуден (H. Besuden), П. ван дер Плог (P. van der Ploeg), О. Гусєва, К. Дрiaс 

(K. Dryjas), М. Ірвін (M. Irwin), Є. Левандовська (E. Lewandowska), Р. Рьонер 

(R. Röhner), Е. Станіславська (E. Stanisławska), С. Тайтельбаум (S. Teitelbaum), 

Ф. Хатфілд (F. Hatfield), М. Хольт (M. Holt); змістового наповнення та 

характеристики наукової концепції Х. Паркхерст про індивідуалізоване 

навчання (В. Боумен (W. Bowman), Г. Бусвел (G. Buswell), М. Деркін 

(M. Durkin), Е. Джекман (E. Jackman), Л. Дуглас (L. Douglas), Х. Дуглас 

(H. Douglass), Є. Дьюї (E. Dewey), Дж. Едварс (J. Edwards), Ф. Йєлдхам 

(F. Yeldham), Т. Коркоран (T. Corcoran), Г. Ровід (H. Rowid), С. Семель 

(S. Semel), М. Харгрейв (M. Hargrave) та ін.). 

Водночас, студіювання наукових, документальних і архівних джерел дає 

підстави стверджувати, що системне вивчення проблеми розвитку ідей 

Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів та Польщі не було 

предметом окремого дослідження.  

Аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці дав змогу 

виявити низку суперечностей, зокрема між: 

 запитом українського суспільства на високоосвічених, відповідальних, 

самостійних, творчих громадян і недовершеністю підходів вітчизняних 
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загальноосвітніх закладів до формування відповідного освітньо-виховного 

середовища на концептуальному, змістовому й процесуальному рівнях; 

 світовими тенденціями інтенсивного розвитку альтернативної шкільної 

освіти на засадах гуманізму, плюралізму, інклюзії, інтеграції, поваги до 

особистості кожної дитини і недосконалим рівнем організаційно-педагогічного 

й навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, спрямованого на 

індивідуалізацію навчання, в українській системі шкільної освіти; 

 необхідністю оновлення форм, методів, технологічного інструментарію 

навчання у закладах загальної середньої освіти України в контексті реалізації 

концепції НУШ, надання більшої автономії вчителю та домінуванням 

традиційної класно-урочної форми навчання у вітчизняних загальноосвітніх 

школах;  

 об’єктивною потребою ґрунтовного аналізу конструктивних ідей 

зарубіжного досвіду впровадження Дальтон-плану в шкільну та дошкільну 

освіту США, Нідерландів, Польщі та недостатнім рівнем його систематизації й 

узагальнення в українській теорії й практиці. 

Актуальність проблеми дослідження, її суспільно-педагогічне значення, 

недостатнє вивчення у вітчизняній порівняльній педагогіці, а також 

необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації: «Розвиток ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, 

Нідерландів, Польщі». 

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

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної 

роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України в межах комплексного дослідження «Моніторинг якості 

педагогічної освіти» (РК № 0116U001466). Тему дисертації затверджено 

вченою радою (протокол № 10 від 25  листопада 2010 р.) та узгоджено 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 25 січня 2011 р.). 



18 

 

Об’єкт дослідження – Дальтон-план як історико-педагогічний феномен 

(явище) в шкільній освіті зарубіжних країн. 

Предмет дослідження – становлення і розвиток ідей Дальтон-плану в 

шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі. 

Мета дослідження – на основі цілісного порівняльно-педагогічного 

аналізу розвитку Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі 

виявити конструктивні ідеї зарубіжного досвіду та розробити рекомендації 

щодо можливого творчого їх використання у реформуванні загальної середньої 

освіти України. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено основні 

завдання дослідження: 

1. Вивчити базові поняття дослідження та розкрити сутність і принципи 

Дальтон-плану. 

2. Здійснити ретроспективний аналіз становлення і розвитку ідей 

Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі у ХХ ст. – на 

початку ХХІ ст. 

3. Схарактеризувати особливості впровадження ідей Дальтон-плану в 

контексті модернізації шкільної освіти США, Нідерландів, Польщі. 

4. Визначити перспективні напрями поширення ідей Дальтон-плану в 

міжнародному освітньому просторі. 

5. Окреслити рекомендації щодо творчого використання прогресивних 

ідей та історичного досвіду зарубіжних країн упровадження елементів Дальтон-

плану в умовах сучасного реформування шкільної освіти України. 

Концептуальна ідея дослідження. В основу наукового пошуку 

покладено розуміння Дальтон-плану як значущого історико-педагогічного 

явища, що зародилося у річищі філософії прагматизму, конструктивізму, 

прогресивізму й експерименталізму на початку ХХ ст.. Дальтон-план 

передбачає систему організації навчально-виховної роботи в школі, що 

заснована на індивідуальному навчанні (за С. Гончаренком), та спрямована на 

забезпечення особистісного розвитку учнів і їх соціального досвіду за рахунок 
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оволодіння навичками співпраці, відповідальності, самостійності в навчально-

пізнавальній діяльності. Зміна антропологічних засад педагогіки, актуалізація 

ідей дитиноцентризму, теорій і концепцій особистісно-розвиваючого виховання 

та гуманістичного практико-орієнованого підходу до навчання учнів на 

сучасному етапі реформування вітчизняної шкільної освіти спонукає до 

критичного осмислення педагогічної спадщини Дальтон-плану, що вплинув на 

розвиток освітньої теорії і практики в різні історичні періоди та має суттєвий 

потенціал дидактичної альтернативи. Вивчення конструктивних ідей 

зарубіжного досвіду впровадження Дальтон-плану в заклади загальної 

середньої освіти США, Нідерландів, Польщі дозволить визначити можливості 

їх продуктивного використання у процесі розбудови системи шкільної освіти 

України.  

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення 

теорії наукового пізнання, взаємозв’язку й взаємозумовленості конкретних 

історичних умов з педагогічними реаліями, що передбачають системний, 

багатовимірний підхід до дослідження явищ і процесів; діалектичні принципи: 

науковості, системності й об’єктивності, детермінізму й історизму, що є 

основою для визначення об’єкта, предмета, завдань, методів наукового пошуку. 

Положення історії педагогіки та педагогічної компаративістики уможливили 

пошук теоретичних і практичних надбань упровадження ідей Дальтон-плану в 

системах шкільної освіти США, Нідерландів, Польщі та їх зіставлення з 

українськими реаліями. Врахування концептуальних положень системного 

(цілісне вивчення проблеми розвитку Дальтон-плану, його сутності та 

складових елементів), історичного (дослідження передумов й обґрунтування 

періодизації розвитку Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, 

Польщі), аксіологічного (розгляд еволюції Дальтон-плану в контексті 

трансформації цінностей в освіті на основі філософських течій гуманізму, 

прогресивізму, прагматизму),  прогностичного (інтерпретація результатів 

ефективності впровадження ідей Дальтон-плану в закладах початкової і 

середньої освіти провідних країн світу та обережного ставлення до модифікації 
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змісту Дальтон-плану), міжкультурного (важливість розуміння традицій 

шкільної освіти в умовах іншої культури та особливостей поширення ідей 

Дальтон-плану в різних країнах) наукових підходів зумовили об’єктивне 

вивчення соціокультурних й історико-педагогічних чинників розвитку Дальтон-

плану та ефективне упровадження його ідей в шкільній освіті США, 

Нідерландів, Польщі впродовж ХХ – початку ХХ ст.  

Теоретичну основу дослідження становлять основні положення сучасної 

філософії та методології освіти (І. Зязюн, М. Каку (M. Kaku), В. Кремень, 

П. Фрейре (P. Freire) та ін.); провідні концепції освіти і навчання (В. Биков, 

Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); положення націєвотворчих засад 

розвитку освіти (М. Вовк, С. Сірополко, Т. Усатенко, Г. Філіпчук та ін.); 

дидактики (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, Дж. Дьюї (J. Dewey), 

А. Кузьмінський, С. Русова, Г. Сотська, Л. Хомич та ін.); методологічні основи 

компаративістики (Н. Авшенюк, О. Локшина, О. Матвієнко, О. Огієнко, 

Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін.); теоретико-методологічні засади історії 

педагогіки (О. Аніщенко, Л. Березівська, С. Єкельчик (S. Yekelchyk), 

О. Лавріненко, О. Сухомлинська, та ін.); положення педагогічної персонології 

(О. Гусєва, І. Дичківська, Д. Лагер (D. Lager), М. Левківський, Г. Міленіна, 

М. Петречко, Т. Поніманська, О. Тринус та ін.), теорії індивідуалізації навчання 

та альтернативної освіти (В. Володько, Е. Дьюї, О. Заболотна, У. Кілпатрік (W. 

Kilpatrick), Є. Левандовська, М. Монтессорі (M. Montessori), І. Унт та ін.). 

Для розв’язання визначених завдань використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів дослідження: теоретичні: семантико 

термінологічний для обґрунтування поняттєво-категорійного апарату 

дослідження; метод теоретичного узагальнення для визначення ідей та 

принципів Дальтон-плану; конкретно-пошуковий для теоретичного аналізу та 

систематизації архівних й інших автентичних джерел; порівняльно-

педагогічний для зіставлення історико-педагогічних явищ, подій та фактів 

соціокультурного життя у США, Польщі, Нідерландах, Україні; проблемно-

хронологічний для розгляду розвитку реформаторської педагогічної думки в 
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динаміці, аналізу еволюції Дальтон-плану впродовж ХХ ст. – на початку 

ХХІ ст. та виокремлення періодів; персонологічно-біографічний для вивчення 

та аналізу внеску представників «прагматичної педагогіки» Д. Дьюї, 

М. Монтессорі, Х. Паркхерст у розвиток ідей Дальтон-плану; методи 

екстраполяції та прогностики для обґрунтування положень щодо осмислення 

історичного досвіду та впровадження ідей Дальтон-плану в практику сучасних 

альтернативних закладів освіти України та зарубіжжя; емпіричні: інтерв’ю, 

бесіди з експертами й вчителями під час ознайомлювального візиту до Дальтон-

школи (школа-матір) в м. Нью-Йорк, США у 2012 р. та роботи в архівах США, 

України; статистичні: верифікація отриманої інформації шляхом зіставлення 

даних, оприлюднених у різних наукових джерелах. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХХ століття та 

початок ХХІ століття. Нижня хронологічна межа – початок ХХ століття – 

аргументована зародженням ідей Дальтон-плану в умовах інтенсивного 

розвитку реформаторської педагогіки у США та країнах Західної Європи; 

активною експериментальною діяльністю з індивідуалізованого навчання учнів 

фундаторки Дальтон-плану Х. Паркхерст упродовж 1905 – 1920 рр. та 

заснуванням нею у 1919 р. першої Дальтон-школи в м. Долтон 

(шт. Массачусетс, США). Визначення верхньої хронологічної межі – початку 

ХХІ століття – умотивоване створенням міжнародної асоціації Дальтон 

Інтернешнл в 2001 р., що нині об’єднує понад 200 шкіл у 15 країнах світу 

(Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Корея, Нідерланди, Польща, 

США, Тайвань, Чехія, Чилі, Японія тощо) з метою поширення ідей Дальтон-

плану в міжнародному освітньому просторі. 

Ґрунтовний та усебічний розгляд проблеми обумовлює можливість 

виходу за визначені в роботі хронологічні межі. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Сполучених 

Штатів Америки, оскільки це країна походження й безперервного послідовного 

розвитку Дальтон-плану впродовж ста років; основні акценти зроблено на 

дослідженні специфіки впровадження ідей Дальтон-плану в Польщі та 
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Нідерландах, як активних членів міжнародної асоціації Дальтон Інтернешнл та 

осередків сприяння розвитку шкільної освіти за Дальтон-планом шляхом 

міжнародного обміну досвідом й інноваціями.  

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку 

використано 413 джерел, з-поміж них 167 – іноземними мовами, зокрема: 

законодавчі та нормативно-правові документи (акти, закони, накази, 

положення, правила, програми, конституція Дальтон-школи тощо); 

документальні архівні матеріали із фондів Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України, ф.166 «Міністерство освіти 

України» (опис № 2 справи: № 546, № 900-901, № 1206, № 1212); Архіву 

Університету Вісконсін в м. Стівенс Поінт, США (“Helen Parkhurst Papers” 

Collection 5 (Box 11, Folder 5; Box 14; Box 17; Photo Lots, Lot 16-18)); 

Національного архіву Сан-Франциско в м. Сан-Бруно, США (ф. Panama Pacific 

International Exposition. U.S. Customs Service. ”Historic Photo Archive” (Box 3, 

Vol. 4-B, Folder 35)); Публічної бібліотеки м. Сан-Франциско, США, (ф. ”PPIE” 

(Box M 4, Folder PPIE Foreign Comissions: Europe, Folder PPIE Foreign 

Comissions: Mediterranean and Balkan States, Folder PPIE Foreign Participation)); 

матеріали науково-періодичних видань України, США, Польщі, Нідерландів 

(журнали та газети, що висвітлювали досвід впровадження Дальтон-плану, 

перспективи його розвитку у вітчизняній і зарубіжній освіті); філософські, 

педагогічні, психологічні, соціологічні наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

учених; довідникові статті словників та енциклопедичних видань; матеріали 

конференцій, інформаційні матеріали і проспекти закладів освіти та Дальтон-

асоціацій; інформаційні ресурси мережі Інтернет, у тому числі спеціальні 

відеоматеріали про діяльність Дальтон-шкіл у зарубіжних країнах. 

 Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 

2009– 2021 рр. й охоплював три етапи. 

На першому етапі (2009–2011 рр.) здійснено теоретичне осмислення 

проблеми дослідження, обґрунтовано методологічні засади, науковий апарат та 

програма дослідження; проаналізовано сутність і зміст ключових понять, 
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сформовано поняттєво-категорійний апарат, вивчено джерельну базу, здійснено 

бібліографічний аналіз та первинну обробку дослідницьких матеріалів з 

проблем індивідуалізованого навчання, альтернативної освіти, реформаторської 

педагогіки.  

На другому етапі (2012–2016 рр.) проаналізовано ґенезу та розвиток ідей 

Дальтон-плану у зарубіжних країнах; систематизовано автентичні джерела з 

метою визначення особливостей, принципів, форм організації навчання в 

освітньому середовищі Дальтон-шкіл; виявлено тенденції розвитку ідей 

Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі; здійснено 

апробацію результатів дослідження на міжнародних науково-практичних 

конференціях України і зарубіжжя.  

На третьому етапі (2017–2021 рр.) узагальнено результати наукового 

пошуку, сформульовано загальні висновки, обґрунтовано рекомендації щодо 

перспектив творчого застосування конструктивних ідей зарубіжного досвіду в 

системі шкільної освіти України, впроваджено результати дослідження у 

практику вітчизняних закладів вищої освіти, підготовлено рукопис дисертації 

та автореферату. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено 

комплексний порівняльний аналіз розвитку ідей Дальтон-плану в шкільній 

освіті США, Нідерландів. Польщі; розкрито сутність Дальтон-плану як 

педагогічної технології, що характеризується: концептуальністю 

(філософський, педагогічний, психологічний концепти), системністю (логічна 

послідовність і цілісність освітнього процесу, взаємозв’язок між усіма 

складовими: Дім, Завдання, Лабораторія), ефективністю (100% випускників 

вступають до закладів вищої освіти) управлінням, відтворюваністю (успішне 

впровадження в інших однотипних навчальних закладах в різних 

соціокультурних умовах); базується на принципах (свободи, самостійності, 

співробітництва); реалізується за допомогою спеціальних форм навчання 

(навчальне заняття у класі, колективний урок, лабораторне заняття, 
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конференція); передбачає наявність організаційних умов (матеріальне 

забезпечення, правила поведінки, готовність учителя до зміни своїх функцій); 

простежено ґенезу й обґрунтовано періодизацію розвитку ідей Дальтон-плану 

в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі упродовж ХХ ст. – початку 

ХХІ ст.; виокремлено три періоди (перший період – інноваційний (1915–

1939 рр.); другий період – сталий дальтопланівський (1940–2000 рр.); третій 

період – євроконсолідаційний (2001 р.–дотепер) та виявлено особливості 

впровадження ідей Дальтон-плану в контексті модернізації шкільної освіти 

досліджуваних країн; обґрунтовано можливості творчого використання 

конструктивних ідей американського і європейського досвіду у процесі 

реформування початкової і загальної середньої освіти України;  

 уточнено зміст основних понять дослідження, а саме: «індивідуальне 

навчання», «індивідуалізоване навчання», «педагогічна технологія», 

«альтернативна форма навчання», «Дальтон-план», «Дальтон-студент», 

«Дальтон-школа»; 

 подальшого розвитку набули положення щодо ролі і значення ідей 

Дальтон-плану в розвитку реформаторської прагматичної педагогічної думки 

України і зарубіжжя; 

 до наукового обігу введено дотепер невідомі і маловідомі в Україні 

архівні фактологічні матеріали, праці американських, нідерландських і 

польських дослідників з питань розвитку ідей Дальтон-плану у зарубіжних 

країнах упродовж ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Практичне значення отриманих результатів, одержаних на основі 

компаративного аналізу розвитку ідей Дальтон-плану у досліджуваних країнах 

аргументоване розробленням та апробацією навчально-методичних матеріалів у 

складі програми спецкурсу і методичних рекомендацій «Упровадження 

Дальтон-плану в систему шкільної освіти США та країн ЄС» для здобувачів 

вищої освіти різних рівнів за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка», викладачів 

закладів вищої освіти з метою поглиблення знань про теорію й історію 

реформаторської педагогіки, альтернативні форми організації шкільного 
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навчання зарубіжжя. Обґрунтовані науково-методичні рекомендації щодо 

можливості творчої реалізації інноваційних ідей американського й 

європейського досвіду впровадження елементів Дальтон-плану в Україні 

можуть бути використанні українськими науковцями в педагогічних, 

психологічних, порівняльних студіях, а також у процесі оновлення змісту 

дисциплін (історія педагогіки, педагогічна майстерність, порівняльна 

педагогіка). Матеріали дисертації слугують корисним джерелом для 

вдосконалення професійної компетентності та професійного розвитку науково-

педагогічних і педагогічних працівників. Фактологічні дані й теоретичні 

узагальнення дисертації можуть бути використані здобувачами вищої освіти 

для підготовки рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 27/04-а 

від 10.02.2020 р.), Мукачівського державного університету (довідка № 523 від 

02.04.2020 р.), КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (довідка № 1-

23/105 від 21.02.2020 р.), Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/8-1 від 19.02.2020 р.) 

Апробація одержаних результатів дослідження. Основні результати 

дослідження обговорено і схвалено на науково-практичних масових заходах 

різного рівня, з-поміж яких: міжнародні науково-практичні конференції: 

«Динаміка наукових досліджень «2004» (м. Дніпро, 2004 р.; «Іноземна мова як 

засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації» 

(м. Кривий Ріг, 2010 р.); «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 

(м. Кривий Ріг, 2012 р.); «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх 

фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» (м. Кривий 

Ріг, 2013 р.); «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (м. Київ, 2017 р.); 

«Інноваційні методи та технології викладання: Найновітніше в європейській 

освітянській практиці» (м. Ченстохово, Польща, 2019 р.); «Використання ITC та 

інноваційні практики роботи»), (м. Ченстохово, Польща, 2019 р.); «Стратегії 

вищої освіти для технологічних інновацій в глобальному контексті зміни 



26 

 

соціальних потреб» (м. Варна, Болгарія, 2019 р.); усеукраїнські науково-

практичні конференції: «Проблеми та перспективи викладання іноземних мов у 

вищому технічному навчальному закладі у контексті трансформації вищої 

освіти України до Європейського науково-освітнього простору» 

(м. Кам’янське, 2007 р.), «Проблеми та перспективи викладання іноземних мов 

у контексті трансформації вищої освіти України до Європейського науково-

освітнього простору» (м. Кам’янське, 2008 р.), «Ключові аспекти розвитку 

науки, культури та суспільства у ХХІ сторіччі» (м. Донецьк, 2010 р.), 

«Лінгвістичні студії» (м. Кривий Ріг, 2011 р.); звітні науково-практичні 

конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (м. Київ, 2009–2011 рр.). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 16 наукових 

працях, з-поміж яких: 5 статей в наукових фахових виданнях України; 2 статті у 

зарубіжних наукових періодичних виданнях; 1 методичні рекомендації; 

1 навчальна програма; 7 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного з них, списку використаних джерел (413 найменувань, з них 

167 іноземними мовами) та 11 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

251 сторінку друкованого тексту, основний зміст викладено на 180 сторінках. 

Робота містить 11 таблиць та 2 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ДАЛЬТОН-ПЛАНУ 

У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ  

У розділі представлено результати аналізу джерелознавчої бази, уточнено 

сутність базових понять дослідження, здійснено ретроспективний аналіз 

зародження ідей Дальтон-плану в контексті реформаторського руху 

педагогічної думки на початку ХХ століття, виокремлено основні періоди 

розвитку ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі 

упродовж ХХ – на початку ХХІ ст.  

 

 

1.1 Сутність і специфіка Дальтон-плану в історичній ретроспективі 

 

 

Попри низку наявних досліджень, виконаних у межах історії педагогіки, 

психології, методики викладання Дальтон-план або Дальтонський 

лабораторний план досить рідко ставав предметом спеціального наукового 

аналізу. При вивченні теоретичних досліджень зарубіжних і вітчизняних 

учених, характерним є те, що Дальтон-план, а саме його аспекти набули 

популярності серед західноєвропейських й американських педагогів. 

Відповідно до мети порівняльно-педагогічного дослідження здійснено 

грунтовний бібліографічний аналіз вітчизняної науково-періодичної літератури 

з теми дослідження. Предметом бібліографічного аналізу стали роботи 

педагогів першої чверті ХХ ст. (див. Додаток Г). 

Як свідчить аналіз наукової літератури вітчизняних і зарубіжних учених, 

початок ХХ ст. ознаменувався впровадженням потужних освітніх реформ у 

педагогіці (Бернштейн, 1930, 1963; Бичков, 1976). В кінці ХІХ ст. виникає низка 

педагогічних теорій, котрі впливають на педагогів різних країн. США стали 

одним із осередків зародження реформаторської педагогіки. Багато педагогів, 

філософів, психологів, а також викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) 

починають ставити під сумнів сутність освіти того часу, яка полягала в 
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запам’ятовуванні фактів та тренуванні навичок, де вчитель, як наголошувала 

X. Паркхерст (1922), – втратив можливість мислити об’єктивно, мав відстале 

від прогресу усвідомлення (с.7). Зумовлено це тим, що відбулася стрімка зміна 

соціально-економічних і культурних умов світового суспільства. На думку 

Х. Паркхерст, Ральф Вальдо Емерсон (Ralph Waldo Emerson) – перший з-поміж 

американських мислителів, який усвідомив та визначив, що система 

американської освіти хибна, оскільки ідеали, на яких вона базується, втратили 

своє значення. «Ми – студенти слів, – писав Р. Емерсон (1922), – нас зачиняють 

в школах та коледжах на десять або п'ятнадцять років, а коли ми нарешті 

виходимо, ми нічого не знаємо» (c. XII). 

Педагогічні ідеї змінюють вектор на розвиток професійної освіти. Перед 

багатьма західноєвропейськими країнами, та США, зокрема стояла одна мета – 

наблизити шкільну систему до економічних і політичних вимог того часу. В колі 

суспільних інтересів поряд з традиційними об’єктами вивчення, такими як школа та 

родина, з’являються також дослідження особистих взаємовідносин, дозвілля, 

творчість та трудова діяльність учнів (Бернштейн, 1930; Бим-Бад, 1994). 

Слід зазначити, що багато вчених розглядають вкрай різноманітні 

педагогічні теорії в контексті реформаторської педагогіки. Як результат, у 

науковій літературі ми знаходимо різні визначення як самого поняття 

«реформаторська педагогіка», так і класифікацію педагогічних теорій, що 

входять до її складу. Ретельне вивчення науково-педагогічної літератури 

дозволило встановити, що реформаторська педагогіка має таке визначення: 

 як низка нових концепцій та цілих течій, провідною ознакою яких 

стала поглиблена увага до особистості дитини. Така педагогіка, визначається як 

«центрована» на дитині, а не на методі, на предметі навчання, що було 

характерним для абсолютної більшості педагогічних течій минулого. 

Провідною метою реформаторської педагогіки вважається вивчення природи 

дитинства та шляхів формування особистості протягом усього періоду 

дитинства (Дьюи, 1923). Розглядається прагматична педагогіка Д.Дьюї, рух 

нового виховання, експериментальна педагогіка, теорія центрів інтересів, 
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функціональна педагогіка, педагогіка особистості, вальдорфська педагогіка а 

також педагогіка екзистенціалізму (Левківський, 1999, с.65); 

 як сукупність буржуазних педагогічних теорій, основна задача яких 

полягала з одного боку в організації освіти мас у відповідності з інтересами 

буржуазії, а з іншого - в сприянні підготовки дітей правлячого класу до 

керівного положення в суспільстві та державі. Розглядається течія нових шкіл, 

педагогіка «громадянського виховання» і «трудової школи», педагогіка «дії», 

експериментальна педагогіка, а також прагматична педагогіка (Константинов, 

1982, с.117); 

 як буржуазні теорії організації школи та дошкільного виховання, 

суб’єктивно-ідеалістичні за своєю філософською сутністю, завдяки яким 

відбулося вдосконалення педагогічної практики. Вони відіграли важливу роль в 

критиці застарілих методів та форм навчально-виховної роботи, хоча й мали 

ряд важливих на той час підходів до вирішення проблем навчання. Розглянуто 

прагматичну педагогіку Д.Дьюї, теорію дошкільного виховання М.Монтессорі 

та педагогічні погляди П. Кергомар (P. Kergomard) (Шабаєва, 1981, с.89); 

 як чисельні освітні методики та течії в суспільно-педагогічній думці, на 

меті котрих було докорінне змінення характеру діяльності школи, запобігання 

перетворення школи на механічну машину запам’ятовування навчального 

матеріалу. Не лише загальні ідеї концепцій цих течій, та специфічні риси, 

особливості яких притаманні кожній з них, ускладнюють класифікацію, а також 

розбіжності в термінології, підміна педагогіки іншими галузями науки, 

представлення однієї й тієї ж течії в різних трактуваннях, що складає ілюзію 

нових підходів. Основною ідеєю, яка об’єднувала всіх педагогів-реформаторів, 

полягала в тому, щоб зробити школу місцем підготовки самостійних, 

ініціативних ділових людей, які вміли б творчо використовувати набуті в школі 

знання в практичній діяльності (Кравцова, 2007). Серед найбільш відомих течій 

розглядаються рухи прихильників «вільного виховання», «трудової «школи 

дії», «соціальної педагогіки», «прагматичної педагогіки», «прогресивного 

виховання» (Піскунов, 1997, с.190). 
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На нашу думку, класифікація є дещо узагальненою, проте незважаючи на 

деякі розходження, автори єдині у визначенні того, що: 

 по-перше, прогресивні педагоги того часу вважали за первинну мету 

розвиток дитини в цілому; 

 по-друге, реформаторська педагогіка сприяла певною мірою руху 

вперед в питаннях вивчення дитини, оскільки накопичені педагогікою та 

психологією того періоду знання дали змогу побудувати нові концепції про 

природу дитинства та пізнавальні процеси; 

 по-третє, метою реформаторських освітніх закладів була практична 

підготовка до життя в суспільстві, де учень розглядався як соціальна одиниця. 

Отже, визначимо найпопулярніші з розглянутих концепцій в контексті 

реформаторської педагогіки, а саме: 

 прагматична педагогіка Джона Дьюї; 

 педагогіка Марії Монтессорі; 

 експериментальна педагогіка. 

Як бачимо, в історії педагогічної думки, прагматична педагогіка (грец. 

pragma – діло, дія; філософія дії), засновником якої є видатний американський 

філософ і освітянин Джон Дьюї (1859–1952 рр.) займає визначне місце серед 

розглянутих класифікацій педагогічних теорій реформаторської педагогіки. У 

жодному разі не виникає сумнівів, що прагматична педагогіка є провідним 

напрямом у філософії та педагогіці не лише Сполучених Штатів Америки, а й 

інших країн світу. Побудована Дж. Дьюї прагматична педагогіка, була 

заснована на баченні нового прогресивного шляху розвитку американської 

школи, в концепції якої лежить не лише трансляція знань, а й виявлення та 

розвиток творчих інтересів і можливостей кожного учня, стимулювання його 

самостійної продуктивної навчальної діяльності, що характеризується почуттям 

«внутрішнього задоволення» або «самозадоволення» (Дьюї, 1929).  

Прихильники прагматичної педагогіки усвідомлювали необхідність 

перебудови школи. В традиційній системі навчання учню відводилась пасивна 

роль «спостерігача», головним завданням якого є односторонній процес-
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відтворення отриманої інформації. Загальновідомо, що такий підхід не сприяє 

підвищенню стану мотивації, та як наслідок, знижує активність, самостійну 

пізнавальну діяльність, при цьому практично відсутня можливість 

нестандартно мислити і творчо діяти (Паркхерст, 1922). Підготовка учнів до 

життя більше не відповідала вимогам суспільства, яке вимагало від школи 

підготовлених членів суспільства зі сформованим менталітетом співучасників 

ринкової економіки, яка в той час стрімко розвивалась у США та Західній 

Європі. Можна припустити, що завдяки цьому чиннику виникнення нових 

концепцій в освіті та науці сприяло утворенню якісно нової теоретичної бази 

розвитку шкільництва саме в Західній Європі та США. Таким чином, нові освітні 

концепції створили альтернативу традиційній системі навчання, яка простежується 

в «різноманітних шляхах набуття освіченості, різних видах навчального 

середовища та структур навчальних закладів» (Індрані (Indrani), 2016, c.199).  

Ми повністю поділяємо думку Б. Індрані стосовно того, що 

альтернативна освіта, основоположниками якої стали педагоги-реформатори 

Дж. Дьюї, Р. Емерсон, М. Монтессорі, Ф. Паркер, Й. Песталоцці, Ж. Русо та ін., 

це освіта, яка передбачає навчання в іншому середовищі та стилі. 

Альтернативна освіта не є альтернативою освіті. Альтернативна освіта 

пропонує різноманітність стратегій та варіантів. Кожен учень може знайти свій 

власний шлях і траєкторію в навчанні в рамках індивідуалізму, що покладений 

в її основу (Індрані, 2016). 

 З іншого боку,  Б. Індрані стверджує, що альтернативна освіта стосується 

програм та шкіл, створених державою для надання освітніх послуг молоді, яка 

не досягає успіху в традиційних умовах державної школи. За Б. Індрані, 

програми в контексті альтернативної освіти дають можливість досягти 

академічних успіхів учням, які не мають успіху в навчанні, можуть мати 

обмеження здатності до навчання, поведінкові проблеми або погану 

відвідуваність (Індрані, 2016). Ми ж переконані, що альтернативна освіта – по-

перше, сукупність методик та типів навчання, які відрізняються від тих, які 

використовуються в традиційній системі навчання, та може впроваджуватися 
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не лише державними закладами освіти, а й приватними; по-друге, контингент 

учнів не обмежується лише учнями з труднощами у навчанні, а передбачає всі 

типи учнів (Бредлі (Bradley), 2011; Кузьменко, 2000; Монтессорі, 2004; 

Паркхерст, 1925; Станіславська (Stanisławska), 2018; Тарченко; Штейнгауз, 

1929; Чаджа (Czaja), 2017; OECD, 2001).  

Відомі положення Дж. Дьюї стосовно школи, яка повинна відповідати 

соціально-економічним потребам суспільства лягли в основу концепції 

інтеграції. Інтегративно-педагогічні концепції, за В. Кукушиним, трактуємо як 

сукупність систематизованих поглядів, положень та ідей, які визначають 

напрямки та зміст інтегративно-педагогічної діяльності в тій чи іншій сфері, на 

тому чи іншому рівні реалізації навчально-виховних цілей та задач. Освітню 

концепцію Дж. Дьюї можна схарактеризувати внутрішнім інтегративним 

елементом, який виступає як результат реалізації інтегративно-педагогічної 

діяльності (Кукушин, 2010, с.167-168). 

Діяльність школи вважалася незадовільною, насамперед, через низку 

серйозних недоліків. Одним із вагомих недоліків вважали слабку 

зосередженість школи на формування та розвиток індивідуальності учня, 

врахуванні та розвитку його різнобічних здібностей, інтересів і творчого духу. 

Індивідуалізм, що лежить в основі не лише американського суспільства, а й 

освіти, має пряме походження від перших поселенців, які були народжені в 

європейських країнах та, хоча й мали яскраві типові особливості, але були 

зорієнтовані на реалізацію власних особистих інтересів. Перевага методів і 

форм навчання, які практично не залишали можливості для творчої роботи 

вчителя, які могли б сприяти врахуванню, збереженню, розвитку і формуванню 

індивідуальності та творчої особистості учня у процесі навчання поступово 

залишалась в минулому. 

Я. Коменський (1592–1670 рр.) одним з перших наполягав на навчанні, в 

основі якого полягало не безглузде, механічне запам’ятовування, яке вбивало 

«в голови юнаків суміш зі слів, висловів, думок», а усвідомлене навчання. 

Чеський педагог звертав увагу на важливості «вчити дітей мислити». «Нічого 
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не слід примушувати вчити напам’ять, окрім того, що добре зрозуміло, – 

наголошує Коменський». У роботах Я. Коменського чітко простежується 

практичний досвід наочного навчання, який був узагальнений, поглиблений та 

розширений. Під час навчання, учні повинні чітко усвідомлювати, «яку корись 

приносить вивчене в повсякденному житті». При вивченні явищ, за Я. 

Коменським (1955), слід надати можливість учням усвідомити причини та 

зробити самостійні висновки відносно вивченого (с.166). Ідею активізації 

навчання шляхом реалізації особистісного розвитку дитини, вміння 

узагальнювати, спостерігати та самостійно робити висновки, висловлювали 

також Й. Песталоцці, К. Ушинський, В. Сухомлинський (Песталоцці, 2009; 

Сухомлинський, 1976; Ушинський, 1950). 

Проблему індивідуального становлення особистості, яка формується у 

світлі особистісного розвитку дитини під час навчання, аналізують 

Ш. Амонашвілі, Б. Ліхачов, Є. Бондарєвська, Л. Занков, Л. Виготський, 

В. Біблер (Амонашвілі, 1991; Ліхачов, 1992; Бондарєвська, 1997; Занков, 1990; 

Виготський, 1982; Біблер, 1975). Психологічний аспект досліджуваної 

проблеми глибоко розроблений у працях К. Роджерса (Роджерс, 1994). 

Розглядаючи проблему індивідуального становлення особистості, 

Б. Ліхачов (1992) робить акцент, що за умови навчання, яке проходить повз 

індивідуальні особливості учня відбувається усереднення особистості не лише з 

точки зору загальних моральних норм, а й обмеження можливості творчо-

індивідуальних проявів. Вчений протиставляє індивідуалізму колективізм, суть 

якого у взаємозбагачуючих відносинах здорових індивідуальностей, 

особистостей сильного й творчого духу. Хоча на загальному тлі одних лише 

колективних відносин, без урахування індивідуалізму марніє та нівелюється 

інтимний світ кожної окремої дитини, її сутність не знаходить виходу до 

спілкування, самоповаги, збагачення. З позиції вченого, індивідуалізоване 

навчання, в якому будуть панувати колективні відносини приречене на 

замкнутість дитини у вузькому та затхлому маленькому світі особистих 

інтересів, закріплення в свідомості та звичках егоїстичного індивідуалізму.  
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В «Педагогічній енциклопедії» індивідуалізація визначається як 

«…організація навчального процесу, в якій вибір способів, прийомів, темпу 

навчання враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їхніх 

здібностей до навчання» (Каіров, 1965, Т.2, с.201). 

І. Унт розглядає індивідуалізацію в такому значенні: «Індивідуалізація – 

це врахування в процесі навчання у всіх його формах і методах, незалежно від 

того, які особливості та в якій мірі враховуються» (Унт, 1990, с.9).   

В. Володько розглядає індивідуалізацію навчання як «систему взаємодії 

учасників навчального процесу, в якому найкращим чином враховуються і 

використовуються індивідуальні особливості кожного», визначаються 

перспективи розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистої 

структури, здійснюється пошук засобів, які компенсували б явні недоліки і 

сприяли формуванню і розвитку особистості як індивіда в цілому (Володько, 

2000, c.73). 

Розглянувши проблему розвитку самостійної пізнавальної діяльності 

учнів, що яскраво відображає їхні індивідуальні особливості, можливості та 

інтереси, В. Володько наполягав на поглибленому вивченні технології 

особистісно-орієнтованого навчання, її сутності у системі взаємодії теорії та 

практики. 

Для нашого дослідження важливим є те, що, розробляючи Дальтон-план, 

Х. Паркхерст надає співробітництву або взаємодії (interaction) між вчителем та 

учнем суттєвого значення. Є підстави вважати, що Х. Паркхерст повністю 

поділяла погляди Дж. Дьюї з цього приводу. Критикуючи традиційну освіту, 

Дж. Дьюї наголошував, – що це є конкурентна справа, в якій «допомога одного 

учня іншому вважається шкільним злочином» (Дьюї, 1915). Досвід, який вони 

отримували в класному середовищі, вчив їх як не взаємодіяти один з одним.  

Упровадження широкомасштабної взаємодії дітей та дорослих, – 

Б. Ліхачев вважав одним із найважливіших шляхів зближення старшого й 

підростаючого покоління, досягнення взаєморозуміння, сприяння взаємному 

духовно-моральному становленню та очищенню. Мета індивідуально-
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особистісної взаємодії дорослих та дітей розглядається вченим як сукупність 

двох рівнозначних складових: мету зовнішню-ділову, яка полягає в основі 

спілкування і мету внутрішню, яка прихована, духовно-моральну, педагогічну. 

На думку вченого, зовнішня мета полягає в передачі вчителем свого життєвого 

досвіду, знань, умінь та навичок. Реальний критерій успішності такої парної 

взаємодії – оволодіння учнями конкретними знаннями, вміннями, навичками, 

довірливі відносини з педагогами в спільній праці (Лихачев, 1992).  

Внутрішня ж мета, безпосередньо педагогічна, полягає в тому, щоб на 

підґрунті взаємної приязні, симпатії та емпатії (грецьк. em – всередині, pathos – 

почуття) – співпереживання, схильності позитивно ставитися до іншої людини, 

налагодити людський довірливий духовно-моральний контакт, бажання та 

прагнення обмінюватися в процесі взаємодії досвідом духовного життя, 

обговорювати проблему ідеалів, інтересів, давати визначення подіям 

суспільного життя. Крім того, автор підтверджує, що при такій взаємодії 

вчителю легко знаходити засоби та способи утвердження моральної стійкості, 

надання духовної підтримки, формування оптимістичної установки (Лихачев, 

1992). 

Поділяючи погляди Х. Паркхерст Е. Дьюї вважала, що «життєво-схожа» 

якість педагогічної технології дозволить учням «трансплантувати поведінку, 

яку засвоєно під час шкільного навчання без прямого втручання вчителя в 

соціальний аспект життя» (Хольт, 1994, с.84). Очікування Паркхерст виявили 

вплив «центрованої на учні» прогресивної педагогіки, яка передбачала, що учні 

мають природні знання, які будуть керувати ними в процесі індивідуального 

навчання.  

Д. Лагер (1983), доктор філософії, університету штату Коннектікут, 

США, в своїй дисертаційній роботі, пов’язаній з розвитком педагогічних ідей 

Х. Паркхерст та Дальтон-планом, вважає, що саме дружні стосунки з 

М. Монтессорі, особисте знайомство з такими видатними педагогами - 

реформаторами, як В. Кілпатрік, засновник методу проектів, В. Бойд (W.Boyd), 

Ф. Бьорк (F. Burk), Дж. Дьюї та Дж. Тайлер (J.Tyler) К. Уошберн (К.Washburne), 
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надзвичайно вплинули на теоретичну і практичну основу педагогічної 

технології, створеної Х. Паркхерст, та як наслідок на її успішність  в Англії, 

Японії та Нідерландах.  

Основна проблема, яка порушувалась у наукових дискусіях освітян 

початку ХХ ст., полягала в співвідношенні викладання та навчання, а саме в 

розподілі ініціативи та відповідальності між вчителем та тим, кого навчають. 

Відповідь, вочевидь, залежить від істотного ставлення учня до навчання, його 

усвідомлення, яке може бути як свідомим, так і несвідомим, своїх власних 

потреб, а також сили волі їх задовольнити (Млодовська (J. Młodowska), 1927а; 

Хольт, 1994). 

Таким чином, розглянувши зазначені наукові концепції, правомірно 

зробити висновок про те, що реформаторська педагогіка сприяла як збагаченню 

теоретичної бази так і вдосконаленню методів навчання та виховання. Ідеї 

прагматизму, вільного виховання, експериментальної педагогіки стимулювали 

розвиток дидактики, не лише дослідженням процесів розуміння, особливостей 

внутрішніх процесів психічного і фізичного розвитку, уваги, розумового рівня 

дитини, а й дослідженням механізму творчості, спостереження та виявлення 

цього процесу. 

У методологічну основу дослідження також покладено концептуальні 

положення історії педагогіки; теорію наукового пізнання про реальність, яка 

усвідомлена суб'єктом як об'єктивне джерело суперечностей; положення 

філософії у тісному взаємозв’язку конкретних історичних умов з педагогічними 

явищами; філософські ідеї гуманізму, які полягають у сприйнятті людини, як 

найбільшої соціальної цінності та в створенні умов для її повноцінного життя й 

фізичного та духовного розвитку; історіографічний, аксіологічний, 

антропологічний підходи; історико-хронологічний підхід, який реалізовує 

виокремлення змін в освітньо-виховній системі на різних історичних етапах; 

діалектичні принципи об’єктивізму, системності, єдності теорії і практики, 

детермінізму, розвитку, всебічності та історизму. 



37 

 

Разом із тим, аналізуючи наукові концепції прагматизму та вільного 

виховання, ми можемо простежити вплив зазначених ідей, а саме таких 

видатних педагогів-реформаторів як Дж. Дьюї та М. Монтессорі в педагогічній 

технології Х. Паркхерст.  

До праць, що дають можливість проаналізувати ставлення українських, 

російських, американських і британських учених до досліджуваної проблеми 

належать історико-педагогічні роботи С. Гончаренка (2011 р.), М. Деркін 

(1926 р.), Е. Дьюї (1924 р.), І. Лікарчука (2002 р.), О. Сухомлинської (1996 р.), 

Ф. Хатфільд (1970 р.), М. Хольт (1994 р.), М. Ярмаченка (2001 р.), а також 

підручники з історії педагогіки М. Левківського (2002 р.), за редакцією 

А. Піскунова (1998 р.), М. Шабаєвої (1981 р.). На рівні дисертаційних 

досліджень цю проблему вивчали О. Барило (2004 р.), М. Бочкарьова (1999 р.), 

О. Гусєва (2010 р.), Д. Лагер (1983 р.), М. Петречко (2014 р.).  

Перш ніж перейти до розгляду процесу впровадження Дальтон-плану, 

зупинимося докладніше на варіаціях назв досліджуваної педагогічної 

технології. Отже, ми поділили всі назви на дві групи: 

- до першої групи входять всі назви, які по суті своїй означають 

американську оригінальну систему індивідуального навчання, започатковану 

Х. Паркхерст. Це такі назви як «Долтон-план» (переклад з англ.), «Дальтон-

план» (транслітерація з англ.), «Дальтонський план», «Дальтонський 

Лабораторний план», «метод Дальтон-план», «Лабораторний план», «Д.-план» 

(Герцов, 1925; Дернова, 1926; Дриясь, 2016; Игнатьев, 1925; Линч, 1926; 

Пежчальська (Pierzchalska), 2018; Рудик, 1925; Свадковский, 1925; Симонов, 

1924, 1926; Совіньська (Sowińska), 2019; Венке (Wenke), 2018; Чаджа, 2017). 

- друга група містить назви, які з’явились після адаптації Дальтон-плану 

до вітчизняної школи поч. ХХ ст. Це – «класи-лабораторії», «бригадно-

лабораторний метод», інколи «ланкова робота» (Иванаевский, 1925; 

Иорданский, 1925; Відчіт про роботу досвідної станції за 1923 р., 1923; 

Протокол заседания коллегии опытной станции,1923). 
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Звернемо увагу, на той факт, що педагогами використовуються також 

різні терміни стосовно Дальтон-плану: «метод», «модель», «план», «система», 

«технологія». Припустимо, що відходження від оригінальної назви «Дальтон-

план», а звідси і від оригінальної американської його моделі може бути 

пов’язане зі спробою адаптації Дальтон-плану до умов навчання, пошуком 

нових форм організації навчання, що може пояснити таку різноманітність 

дефініцій. 

Розглядаючи Дальтон-план, ми вважали правомірним насамперед 

звернутися до вивчення довідково-енциклопедичної літератури. Більшість 

досліджених джерел характеризують Дальтон-план як систему навчання. 

Детальний аналіз довідково-енциклопедичної літератури дозволив встановити, 

що Дальтон-план це: 

 система індивідуалізованого навчання, яка виникла на початку ХХ ст. 

Назва походить від м. Долтон, шт. Масачусетс, (США). Автором Дальтон-

плану являється Хелен Паркхерст. Учням надавалась можливість свободи при 

виборі занять, черговості різних навчальних предметів та у використанні свого 

робочого часу. Річний обсяг навчального матеріалу розбивався на місячні 

розділи(підряди), які в свою чергу поділялися на щоденні завдання. На початку 

навчального року кожен учень заключав з учителем угоду (контракт) про 

відповідальність стосовно виконання завдань, щомісячні контракти з кожного 

предмету передбачають розподіл завдань на обов'язкові та додаткові, у випадку 

якщо учні мають намір вийти за межі основних вимог (Ярмаченко, 2001, с.131-

132); 

 система організації навчально-виховної роботи в школі, заснована на 

принципі індивідуального навчання. У м. Дольтон (США), її було вперше 

застосовано на початку ХХ ст. При вищевказаній системі учень одержував 

завдання від учителя, виконував його самостійно і здавав учителеві. Учням 

надавалася свобода як у виборі занять, черговості вивчення різних предметів, 

так і у використанні свого робочого часу. Річний обсяг навчального матеріалу 

розбивався на місячні розділи, які у свою чергу, ділилися на щоденні завдання. 
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Учні працювали в окремих предметних кабінетах-лабораторіях (звідси й інша 

назва Дальтон–плану – «лабораторний план»), де учні могли дістати 

консультації учителя-спеціаліста з даного предмета. Дальтон-план давав 

можливість пристосовувати темп навчання до можливостей учнів, привчаючи 

їх до самостійності, розвивати ініціативу, сприяв пошуку раціональних методів 

роботи, формував почуття відповідальності за виконання завдань згідно з 

прийнятими зобов’язаннями. У 20-ті рр. ХХ ст. в українській школі робилися 

спроби модифікувати Дальтон-план: подолати його надмірну 

індивідуалістичність, поєднуючи його з методом проектів, пов’язуючи з 

колективною працею учнів. Ці спроби знайшли відображення у так званому 

бригадно-лабораторному методі (Гончаренко, 2011, с.114); 

 система організації навчально-виховної роботи, що базується на 

принципі індивідуального навчання. Х.Паркхерст прагнула досягти високої 

активності учнів та вчителів шляхом забезпечення розумової і моральної 

свободи у виборі і виконанні навчального плану. Для реалізації цього 

провідного принципу на початку навчального року діти укладали з педагогом 

«контракт» про самостійне засвоєння ними навчального матеріалу. Річний 

обсяг матеріалу, розбитий для кожного школяра на місячні розділи (підряди), 

конкретизувався у тижневих і щоденних завданнях, які учень виконував 

самостійно, вільно обираючи вид занять, послідовність виконання предметів, 

необхідну для цього кількість робочого часу, тощо. У розпорядженні школярів 

були програми з методичними вказівками щодо виконання завдань, підручники, 

посібники, шкільна бібліотека, а головне – предметні кабінети-лабораторії, де 

вони мали отримати консультації вчителів-фахівців і виконати лабораторно-

практичні роботи (звідси й інша назва Дальтон-плану – «лабораторний план»). 

Облік виконання програми здійснювався за допомогою складної системи 

облікових карток, де вчитель позначав хід реалізації підрядів. Дальтон-план 

давав змогу пристосовувати темп навчання до можливостей школярів, сприяв 

формуванню самостійності й ініціативи, почуття відповідальності за прийняті 

зобов’язання, спонукав до пошуків раціональних методів роботи. Розподіл 
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учнів за класами, проте, зберігався для проведення занять музикою і спортом. У 

20-ті роки ХХ ст. Дальтон-план здобув широкого визнання в Англії, де його 

принципи були модифіковані у «Горвард-план», що спрямовувався на 

досягнення максимальної гнучкості у виборі учнями навчальних курсів у межах 

класу при збереженні обов’язкового освітнього стандарту (Кремень, 2008, 

с.162). 

Х. Паркхерст дає наступний опис Дальтонського Лабораторного плану – 

умови, створені Дальтонським Лабораторним планом, в яких учень, для того, 

щоб ними користуватись, мимохіть функціонує як член соціальної спільноти. 

Його спільнота або приймає, або заперечує відповідно до його функціонування 

(Хольт, 1994).  

Власне кажучи, це не схема реорганізації освіти, яка поєднує два види 

діяльності (навчання та викладання). При їх розумному застосуванні 

створюються умови, які надають можливості вчителю вчити, а учню навчатися 

(Паркхерст, 1922, с.34).  

Основним принципом запропонованого Х. Паркхерст проекту була зміна 

способу виконання шкільної програми. Принцип свободи мотивував 

усвідомлення навчання та сприяв моделюванню власного способу та темпів 

досягнення мети. 

Дальтон-план, за Е. Дьюї (1922), характеризуємо як спробу організації 

школи, яка поєднала потреби сучасної освіти в умовах загальноосвітньої 

школи, в якій «наближена до життя» якість плану дозволить учням 

трансплантувати поведінку та навички поза стінами класної кімнати без будь-

якого втручання зі сторони вчителя. 

Я. Млодовська (1933) вважала Дальтон-план системою навчання, що не 

змінює освітню та дидактичну основу навчання, не змінює навчальний матеріал 

та може бути використана в будь-якій школі (з забезпеченою матеріально-

технічною базою або з її дефіцитом). 

Р. Рьонер (2011), консультант з міжнародних справ організації «Dalton 

International», вважає, що Дальтон-план також є системою навчання, яка 
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активно конкурує з класно-урочною. Ґрунтуючись на дослідженні дошкільних 

закладів Західної Європи та Скандинавії сьогодення, Р. Рьонер стверджує, що 

оскільки важливим елементом Дальтон-плану є співпраця між учнями, то як 

результат, роз’яснення однолітків іноді ефективніше, ніж команди. Співпраця, 

як педагогічний чинник можлива практично в усіх галузях навчання та розваг. 

Це зазвичай говорить про те, що через дидактичну структуру і педагогічні 

взаємини вчителів, кожен дошкільний заклад дуже близький до головних 

принципів Дальтон-плану.  

Замінюючи чинник свободи за Дальтон-планом, Р. Рьонер віддає перевагу 

вживанню чинника відповідальності, оскільки це більш характерно для 

педагогічної мети. Надаючи дитині простір для розвитку, метою є навчити 

дітей добре вживати як свободу так і відповідальність. Також слід звернути 

увагу, що дошкільні заклади, що дотримуються основних принципів Дальтон-

плану роблять акцент на візуалізації, а саме: на візуалізації днів тижня, 

програми дня, чергуванні, шкільних завдань, співпраці (Рьонер, 2011).  

Окрім системи навчання, в основі якої лежить Дальтон-план, Б. Єсіпов і 

А. Кузьмінський розглядають також форму навчання. На думку А. 

Кузьмінського (2007) Дальтон-план виступає в основі однієї з шести форм 

організації навчання. Форма (від лат. forma – зовнішність, устрій) – організація 

навчання, за автором, – це обмежена в часі і просторі взаємообумовлена 

діяльність учителя та учня. Найбільш помітний слід на освітянській ниві 

залишили такі форми організації навчання: індивідуальна, групова, класно-

урочна, белль-ланкастерська, дальтон-планівська та бригадно-лабораторна. 

Слід звернути увагу, що остання форма являє собою попередню, але зі 

зміненим напрямком діяльності учнів від індивідуальної до колективної. Така 

форма була активно впроваджена в 20-х рр. ХХ ст. у вітчизняній освіті 

(Беляков, 1925; Блонский, 1923; Дернова, 1926; Мінченко,1924). Через зміну 

основної складової дальтон-планівської технології, яка виступає в 

індивідуальному підході на колективний (Беспальцев, 1925; Кузин, 1980; 

Пилиповский, 1980, 1985). Ця форма втратила свою ефективність, піддалася 
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критиці та різкому засудженню (О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов (1936 г.), 1999; Сборник руководящих постановлений и 

положений, 1925). 

А. Кузьмінський характеризує Дальтон-план як: форму навчання, яка 

виникла на початку ХХ ст. у США під впливом філософської концепції 

екзистенціалізму з метою формування у дітей ініціативності, самостійності, 

винахідливості, діловитості. Вперше ця форма навчання описана Х. Паркхерст, 

вчителькою з м. Дальтон. Технологія навчання полягала: в розподілі змісту 

навчального матеріалу з кожної дисципліни на частини (блоки); отриманні 

кожним учнем індивідуального завдання у формі плану; в самостійному його 

виконанні, звітуванні з отриманням певної кількості балів, після чого є 

можливим отримання наступного завдання. Учитель відігравав роль 

організатора, консультанта. Перевід учнів відбувався не після закінчення 

навчального року, а залежно від рівня оволодіння програмним матеріалом (3-4 

рази на рік). 

Таке навчання, – вважає А. Кузьмінський, – сприяло формуванню 

самостійності, ініціативності, позитивно впливало на інтелектуальний розвиток 

особистості. Разом з тим, автор критично ставиться до навчання, яке розвивало 

«нездорове» суперництво, індивідуалізм, та це відповідало формуванню 

менталітету співучасників ринкової економіки (Кузьмінський, 2003, с.143). 

На противагу класно-урочній формі навчальної роботи в першій чверті 

ХХ ст., Б. Єсіпов розглядає Дальтон-план в основі нової організаційної форми 

навчання, яка набула найбільшої популярності. Педагог підкреслює 

індивідуалістичність як одну з умов ефективності цієї форми навчання. ЇЇ 

новизну автор вбачає в тому, що «основну роботу виконував кожен учень 

індивідуально за розробленими педагогами завданнями в спеціально 

устаткованих, відповідно до кожного навчального предмета, кабінетах і 

лабораторіях. Кожен учень міг працювати своїми темпами і організовувати свій 

час за своїм бажанням». Б. Єсіпов справедливо вказує на те, що «спокусившись 

тим, що Дальтон-план дає величезне місце активній самостійній роботі учнів, 
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деякі радянські педагоги некритично переносили цю форму роботи в радянські 

школи» (Єсіпов, 1947). 

Крім форми навчання, організації навчання, які розглянуті вище, 

Дальтон-план може розглядатися і як педагогічна технологія (грец.technе – 

мистецтво, наука + lоgоs – поняття, вчення). Ми наведемо декілька визначень 

сутності терміна «педагогічна технологія», який останнім часом став досить 

популярним серед представників педагогічної науки. 

Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних установок, 

які визначають спеціальний набір та компоновку форм, методів, способів та 

прийомів навчання, виховних засобів; вона є інструментарієм педагогічного 

процесу (за Б. Ліхачовим), (Кукушин, 2010). 

Педагогічна технологія – змістовне узагальнення, яке вбирає в себе сенс 

усіх визначень наведених попередніми авторами (за Г. Селевко), (Кукушин, 

2010). 

Педагогічна технологія – системна сукупність та порядок функціонування 

усіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів, які 

використовують для досягнення педагогічних цілей (за М. Кларіним), 

(Кукушин, 2010).  

Педагогічна технологія – це продумана в усіх деталях модель спільної 

педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення навчального 

процесу з безперечним забезпеченням комфортних умов для учнів та вчителя 

(за В. Монаховим), (Кукушин, 2010). 

Згадаємо твердження І.Зязюна про специфіку педагогічної технології, 

якій притаманна «наявність виховного компоненту, і в необхідності врахування 

філософського, психологічного, медичного, екологічного й інших аспектів 

проблеми» (Зязюн, 2011, с.25). 

Для успішного функціонування будь-якої педагогічної технології, 

необхідний філософський фундамент, продумане та відрегульоване 

функціонування кожної складової. Будь-яка педагогічна технологія сьогодення 
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являє собою сукупність досягнень педагогічної науки, практичних знань, 

традиційних і прогресивних методів навчання та викладання.  

Г. Селевко детально розглядаючи педагогічні технології класифікує їх та 

дає рекомендації щодо їхнього використання. Педагог лише згадує Дальтон-

план як педагогічну технологію, але не розглядає її детально (Гусєва, 2010, 

с.203). 

Детальний опис Дальтон-плану як педагогічної технології зробили 

Т. Шамова і Т. Давиденко, привівши приклади практичного її використання. 

О. Гусєва розглядає Дальтон-план як дидактично виправдану технологію, 

яку можливо використовувати в межах класно-урочної системи. Підвищений 

інтерес до цієї технології відбувся після реформ соціальної, економічної й 

освітньої сфер. Авторка інтерпретує Дальтонпланівську технологію як 

інноваційну, звернення до якої обумовлено:  

 переходом до нової освітньої парадигми;  

 необхідністю підвищення якості освіти через індивідуалізацію 

навчання та формування самостійності мислення;  

 адаптованістю до навчальних предметів;  

 актуальністю форми в підготовці до іспитів (Гусєва, 2010, с.132). 

Дослідниця О. Гусєва дійшла висновку, що Дальтон-план – технологія, 

яка відповідає вимогам сучасної освіти, оскільки відноситься до технології 

індивідуалізації навчання, сутність якої визначається гуманістичною 

концепцією, асоціативно-рефлекторною теорією та дидактичною теорією 

педагогічних технологій на основі ефективності управління та організації 

навчального процесу. Автор також вважає, що на уроках, які проводяться за 

Дальтон-планом, в основному активізуються продуктивні види діяльності та 

творчі роботи учнів. Використання Дальтон-плану сприяє індивідуальній 

корекції знань, розвитку самостійного мислення, покращенню навчальної 

мотивації, розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню таких якостей 

особистості як самостійність, відповідальність та працелюбність. 
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В. Кукушин підкреслює близькість Дальтон-технології з методом 

проектів. Хоча в своїй роботі автор висловлює сумнів щодо передчасного 

визначення «Дальтону» як технології, незважаючи навіть на те, що визначились 

основні ознаки: цілі, похідні ідеї, зміст, форми, системи діяльності вчителів та 

учнів. На думку автора, технологія має великі можливості для реалізації ідеї 

особистісного розвитку дитини, навіть в умовах класно-урочної системи. При 

описі передумов виникнення даної технології звертається увага на ставлення 

американського педагога Х. Паркхерст до навчання. Вивчивши методи 

викладання в американських школах, Х. Паркхерст дійшла висновку, що в них 

відбувається примусове навчання, яке стримує природне бажання дітей вільно 

висловлювати свої думки, ставити питання, грати. Розроблений Х. Паркхерст 

«Лабораторний план» мав на меті навчити дітей жити в соціумі, розвивати 

розум, тіло та дух (Кукушин, 2010). 

Х. Паркхерст наголошує, що «Дальтон-план швидше акцентує на 

важливості способу життя дитини під час виконання ним своєї роботи і на її 

поведінці як члена суспільства, а не на предметах його навчальної програми. 

Саме загальна сума цього подвійного досвіду визначає її характер і її знання» 

(Паркхерст, 1922, с.24). 

В основі технології «Лабораторний план» лежала ідея поєднання 

діяльності вчителя та учня заради досягнення індивідуалізованих цілей 

навчання. Особлива увага приділена саме індивідуалізації навчання, оскільки 

через неї насамперед забезпечується технологія особистісного розвитку дитини. 

Визначені В. Кукушиним цілі Дальтон-технології полягають у 

забезпеченні індивідуального розвитку дитини, її соціального досвіду за 

рахунок оволодіння навичками співробітництва, відповідальності і 

самостійності в навчально-пізнавальній діяльності (Кукушин, 2010). Автор 

вбачає вихідні теоретичні позиції Дальтон-технології в наступному: Дальтон-

план являє собою поєднання кабінетного навчання з навчальним процесом, 

який заснований на трьох принципах: свобода, співробітництво та 

самостійність. Всі три принципи поєднані одним головним – принципом 
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гуманізму. Вищевказане можна прийняти за сутність філософії Дальтон 

технології. 

Проаналізувавши праці провідних педагогів сучасності, можна зазначити, 

що І. Ворончихіна, Е. Дьюї, С. Гончаренко , В. Кремень, Р. Рьонер та 

М. Ярмаченко розглядають Дальтон-план як систему навчання на основі 

принципу індивідуальної праці учнів. Б. Єсипов та А. Кузьминський вважають 

Дальтон-план формою навчання, Б. Жадовський – методом навчання, а О. 

Гусєва, Д. Лагер, В. Кукушин та Т. Шамова – педагогічною технологією. 

Отже, основну ідею Дальтон-плану, за автором Х. Паркхерст, трактуємо 

як заміну працюючого надважкого механізму на просту реконструкцію 

шкільної процедури, при якій учні відчували б не лише більше свободи, а й 

різницю в оточенні, яке більш адаптоване до різних секцій їхнього навчання, в 

котрій кожний інструктор повинен бути фахівцем. Також слід наголосити на 

важливості зрівняння індивідуальних труднощів та забезпечення рівних 

можливостей для розвитку та вдосконалення як у випадку з повільними 

учнями, так і з тими, хто має високі здібності до навчання (Паркхерст, 1922, 

с.13). 

Отже, проаналізувавши зазначені визначення та характеристики Дальтон-

плану в науковій і довідково-енциклопедичній літературі, ми маємо підстави 

зробити припущення, що ці не надають єдиного визначення Дальтон-плану, 

який схарактеризовано як: 

 система навчання;  

 форма організації навчально-виховної роботи;  

 педагогічна технологія; 

 метод навчання. 

В той же час існує єдність у визначенні того, що: 

 назва Дальтон-план пішла від м.Дальтон, де вперше був апробований 

Дальтонський Лабораторний план на базі місцевої школи в 1919 р.; 

 засновницею Дальтон-плану виступає американський педагог 

Х.Паркхерст; 
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 Дальтон-план побудований на принципі індивідуалізованого навчання; 

 Дальтон-план передбачає характерний розподіл навчального матеріалу 

та індивідуальний облік праці; 

 Дальтон-план дає змогу пристосовувати темп навчання до 

можливостей школярів; 

 серед переваг, якими характеризується Дальтон-план, ми можемо 

визначити свободу розумову та моральну, формування самостійності, 

ініціативи, почуття відповідальності за взяті на себе зобов’язання, пошук 

раціональних методів роботи. 

У нашому дослідженні ми поділяємо думку Є. Белякова, О. Гусєвої, 

Д. Лагер, В. Кукушина, Т. Шамової, які надають Дальтон-плану ширше 

визначення, а саме «педагогічної технології». Є. Беляков вважає Дальтон-план 

«прекрасною, та до того ж добре розробленою педагогічною технологією» 

(Бєляков, 1998, с.6). На нашу думку визначення Дальтон-плану як педагогічної 

технології більш прийнятне, оскільки за Селевко (2010) поняття «педагогічна 

технологія» використовується на трьох взаємопов’язаних підпорядкованих 

рівнях: загально-педагогічному (дидактичному); методичному (предметному); 

та локальному (модульному). 

Дальтон-план, як педагогічна технологія, впроваджується на першому 

загально-педагогічному рівні, який передбачає цілісний освітній процес у 

навчальному закладі (Наприклад: Дальтон-школа – школа «матір», котра 

складається з Малого та Великого Дальтону (початкова, середня й старша 

школи), Дальтон-школи в Нідерландах, Польщі). Тут процес навчання за 

Дальтон-планом передбачає сукупність цілей, змісту, методів навчання та 

алгоритм взаємодії суб’єктів та об’єктів навчання. 

На другому рівні методичному (предметному) Дальтон-план передбачає 

сукупність методів та засобів для реалізації навчання в межах окремого 

предмету, а також методику роботи вчителя. 

На третьому рівні – локальному, Дальтон-план, як педагогічна технологія 

передбачає формування дидактичних і виховних задач навчально-виховного 
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процессу. Детально розглянуто американську структуру Дальтон-школи, та її 

соціоміміку в контексті формування понять, виховання особистісних якостей, 

формування розумової та моральної свободи, формування самостійності, 

ініціативи, почуття відповідальності за взятих на себе зобов’язань, пошук 

раціональних методів роботи. 

Дальтон-плану як педагогічній технології притаманні такі риси: 

 концептуальність, яка передбачає спирання на певну наукову 

концепцію, філософію Дальтон-плану, психологічне та соціально-педагогічне 

обґрунтування досягнення поставлених цілей (Див.розд.1.2); 

 системність, як характерна риса Дальтон-плану як педагогічної 

технології проявляється в логічній послідовності процесу, взаємозв’язку між 

всіми складовими (Дім, Завдання, Лабораторія), цілісності; 

 управління, як характерна риса педагогічної технології відбивається в 

плануванні: підготовка індивідуальних завданнь за різними рівнями для 

кожного учня, проектування процеса навчання, діагностика результатів 

навчання за рівнем успішності складання завдань за індивідуальними планами; 

 ефективність Дальтон-плану як педагогічної технології простежується 

в підготовці випускників, зі 100% показником вступу до вищих навчальних 

закладів (табл. 5); 

 відтворюваність Дальтонпланівської педагогічної технології 

відбувається шляхом впровадження Дальтон-плану в інших однотипних 

навчальних закладах, що спостерігається в третьому євроконсолідаційному 

періоді розвитку Дальтон-плану, та підтверджується під час розгляду діяльності 

нідерландської організації Дальтон Інтернешнл та уповноважених нею Дальтон 

Асоціацій, які здійснюють сертифікацію Дальтон шкіл (табл. 4). 

 Як зазначав І.Зязюн, саме «можливість відтворення освітньої технології 

для одержання якісних результатів» є її головним завданням і смислом (Зязюн, 

2010, с.11). 
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1.2. Принципи навчання за Дальтон-планом 

 

 

Дальтон-план, як педагогічна технологія, спирається на наукову 

концепцію, що містить дидактичні, педагогічні, психологічні та філософські 

концепти.  

В основі філософського концепту Дальтон-плану полягає гуманізм. 

Гуманістична концепція включає в себе положення, якими передбачено 

визнання людини, як найвищої цінності, її право на моральну й інтелектуальну 

свободу, щастя, розвиток та прояв її здібностей. Оскільки гуманізм 

універсальний, що може бути застосованим у будь-яких соціальних і 

педагогічних системах, тож нормами та критеріями оцінки цих систем є 

співробітництво, доброзичливість, чесність, лояльність, толерантність, 

дотримання закону тощо. Саме такі ідеї гуманізму закорінено в гуманістичному 

концепті Дальтон-плану. 

Психологічний концепт Дальтон-плану базується на особисто-

зорієнтованому підході. Способом самовизначення в житті та культурі за даним 

підходом є особистісні особливості, культура та творчість. З психологічної 

точки зору, Дальтон-план розглядає кожного учня як носія власного, 

суб’єктивного досвіду, тому різностороннє навчальне середовище, яке 

створюється за умов навчання за Дальтон-планом дає змогу виявити себе, свої 

здібності, інтереси, нахили. В основах психологічного концепту Дальтон-плану 

розглядаємо такі складові: рівень навченості; рівень розумових здібностей; 

індивідуальний стиль розумової діяльності; швидкість засвоєння; психофізичні 

особливості учня. 

Як зазначає О. Гусєва, до психологічних теорій, що лежать в основі 

Дальтон-плану також можна віднести асоціативно-рефлекторну концепції, які 

спираються на основні уявлення про роботу головного мозку, відкриті 

І. Павловим та І. Сеченовим (Гусєва, 2010, с.25). Їх сутність полягає в здібності 

головного мозку не лише відображати сигнали органів почуттів, а й 
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встановлювати та відображати зв’язки між окремими подіями, фактами, які 

різняться або співпадають. 

Розглядаючи структуру Дальтон-плану, можна визначити такі структурні 

елементи: лабораторії, розподіл навчального матеріалу, самостійність у 

виконанні завдань, кваліфікований вчительський склад. Отже, спробуємо 

охарактеризувати кожен елемент: 

 Лабораторії: 

Цей підрозділ передбачає організацію лабораторій, обладнаних для 

кожного предмету. Слід зауважити, що замість традиційного шкільного 

кабінету, який використовується для лабораторних занять з того чи іншого 

предмету учнями всіх шкільних рівнів, Х. Паркхерст запропонувала 

лабораторії, які використовувалися б одним учителем та певною віковою 

групою учнів. Відвідування учнями спеціально обладнаних предметних 

лабораторій передбачає економію шкільного обладнання. Набір навчального 

матеріалу та обладнання для окремого рівня навчання виставляється в певних 

лабораторіях. Протягом шкільного дня вчитель знаходиться в лабораторії у 

визначений період під назвою «лабораторний час», матеріали в якій доступні в 

будь-яку хвилину. Обладнання лабораторій спеціальними полицями не лише з 

довідковою та навчальною літературою, а й додатковою, яка стимулювала б до 

додаткового читання та подальших досліджень, також особлива риса Дальтон-

лабораторії. Дальтон-план не передбачає також зміну вчителів-предметників 

кожного року, оскільки вважається, що часта зміна вчителів негативно впливає 

на ставлення учнів до предмету. Протягом першого року учень знайомиться з 

«портретом» кожного предмета, тобто з переліком тем, які розглядатимуться 

протягом року та їх змістом. 

 Кваліфікований вчительський склад: 

Дальтон-вчителів характеризує гнучкість у відхиленні від обраного 

освітнього маршруту, свобода у виборі чому навчати, де і як. Учитель не є 

контролюючою особою, головним джерелом інформації, а позиціонується як 

помічник, організатор, координатор. При підсумковому звітуванні перед 
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вчителем, недостатньо якісно виконана робота учня підлягає обговоренню. 

Вчитель уникає червоного кольору під час корегування помилок та концентрує 

на них увагу, пояснюючи що спричинило виникнення помилок. Таке 

відношення не визиває остраху перед помилками, оскільки учень знає як можна 

їх виправити. Завданням Дальтон-вчителя є створення умов, за якими клас міг 

би здійснювати роботу без його участі. Мета організації навчання за Дальтон-

планом – це створення умов самостійного пошуку, орієнтації в інформаційному 

просторі. «Викладачі університетів нам говорять, що наші Дальтон-студенти 

відрізняються від решти. Вони постійно знаходяться в пошуку матеріалу, 

досліджують, ініціюють організацію проектів, в той час коли решта пасивно 

чекають на наступне завдання від викладачів», зауважила Ліза Стіфлер, 

заступник директора з питань навчальної роботи Дальтон-школи м. Нью-Йорк, 

США (Див.Додаток Л). 

 Розподіл навчального матеріалу: 

Навчальний матеріал розподілено на блоки, відповідно до кількості 

навчальних місяців. Кожним учнем підписується щомісячно контракт, за 

умовами якого він сам бере на себе відповідальність стосовно виконання 

завдань з кожного предмету. Контракт передбачає часові межі виконання 

завдань та вид роботи. Темпи та обсяг виконання завдань регулюються самим 

учнем. У картках з кожного предмету розподілений навчальний матеріал, чітко 

прописані теми, рекомендовані джерела інформації, способи перевірки та 

оцінювання, а також час та місце отримання консультацій. Ведеться щоденний 

облік виконаної роботи, спланованої самим учнем.  

Такий підхід у плануванні навчальної діяльності допомагає вчити учнів 

самоперевірці, раціонально витрачати час, розвивати відчуття часу, розподіляти 

свою діяльність. Таким чином досягається індивідуальний темп в поєднанні з 

особистими контрактами. Автор Дальтон-плану не раз підкреслювала, що 

найскладніша та трудомістка складова плану полягає в розподілі як теоретичного так 

і практичного навчального матеріалу на відносно рівні частини, в залежності від 

кількості навчальних часових періодів (Паркхерст, 1922).  
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Маргарет Деркін (1926) також вважала завдання ключовим елементом 

Дальтон-плану;  

 Самостійність у виконанні завдань: 

Кожне завдання передбачає засвоєння достатнього обсягу інформації. 

Диференціація завдань за рівнями дає можливість учневі обрати свій рівень 

підготовки, на який він розраховує. Матеріал, який включений у завдання, 

обов’язково складається з урахуванням можливості його самостійного 

опанування. Завдання виконуються учнями самостійно, в присутності та за 

сприяння педагога. Години, проведені учнями за самостійною роботою, 

вважаються головними. Індивідуалізовані завдання мають низку переваг, 

насамперед зауважимо на виконанні завдань відповідно до своїх інтересів, 

зручностей, можливості працювати зосереджено над тим, що цікавить без 

відволікань. Також основною перевагою є те, що завдання завжди знаходяться 

в доступності для учня і навіть пропуск заняття дозволить продовжити роботу 

над завданням лише із втратою в часі. 

У зв’язку із зазначеним, ми можемо зробити припущення, що 

теоретичний концепт Дальтонського лабораторного плану полягає в 

триєдності принципів свободи, співробітництва та самостійності. Розглянемо 

докладніше перший принцип Дальтон-плану, який, на думку автора плану, 

полягає в свободі. 

Свобода – відповідно, перший принцип Дальтонського Лабораторного 

плану. З теоретичної або освітньої точки зору, учень мусить бути вільний для 

того щоб продовжувати роботу над будь-яким предметом, в який він 

занурюється без втручань, тому що при зацікавленні він ментально більше 

зосереджений та здатний до подолання будь-яких труднощів, які можуть 

виникнути під час вивчення предмету. (Паркхерст, 1922, с.19). 

Прийнято вважати, що педагогіка, в основі якої лежить Дальтон-план, 

виховує насамперед вільних людей. Оскільки людину, яка має можливість 

зробити свій вибір та відповідальна за нього, можна назвати вільною. Саме 

межі, правила та вимоги, як не парадоксально на перший погляд здається, 
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забезпечують свободу в контексті Дальтон-плану. І, водночас, автор Дальтон-

плану критично ставиться до вседозволеності.  

Дитина, яка «робить, як їй подобається» не є вільною. Вона, навпаки, 

схильна до того, щоб стати рабом поганих звичок, егоїстичною та досить 

непридатною до суспільного життя. За таких обставин вона потребує, так би 

мовити, звільнення своєї енергії, перш, ніж вона зможе вирости гармонійною, 

відповідальною істотою, яка в змозі та має бажання свідомо присвятити себе 

співпраці зі своїми товаришами задля їхньої спільної вигоди (Паркхерст, 1922, 

с.19). 

Зазначені правила допомагають учню відчути відповідальність за 

виконану роботу, рівень міжособистісних та групових взаємовідносин, 

збереження навчальних матеріалів та лабораторного обладнання. Правила та 

межі, які обумовлені Дальтон-планом, сприяють контролю учнем власної 

поведінки. Як вважають прихильники Дальтон-плану, саме наявність та 

відчуття цих меж, встановлених самим учнем і надають відчуття свободи та 

безпеки, яка полягає в тому, що правила чітко визначають кордони світу 

дитини.   

Зупинимося детально на цих правилах, які є нечисельними та 

лаконічними. Правила класифікуються як такі, що: 

 спрямовані на планування навчальної діяльності та звітність;  

 виховують повагу до чужої роботи;  

 допомагають навчити повазі до інших членів освітнього процесу, 

наприклад правило очікування, яке вживається для учнів, які вже виконали 

роботу та бажають звітуватись вчителю (Грекало, 1926; Дернова, 1926; Дріас, 2016). 

 Перший чинник полягає в успішному слідуванні правилам та 

інструкціям, які дитина вважає своїми, оскільки вони укладені разом з членами 

шкільної спільноти. Учень з готовністю виконуватиме інструкції та правила, в 

складанні яких він брав участь, та заперечуватиме ті, які він вважатиме 

нав’язаними та чужими. 
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Другий чинник, на наш погляд, полягає в обов’язковості виконання 

правил усіма членами шкільної спільноти, незважаючи на статус та рівень 

підготовки, посаду тощо. Обов’язковість виконання правил обумовлює початок 

здобуття нових навичок спілкування, які допоможуть оволодіти простором 

людських взаємовідносин на більш якісному рівні (Ірвін, 1931). 

Третій чинник, який обумовлює ефективне виконання правил, з якими ми 

пов’язуємо свободу в можливості вибору джерел, необхідних для успішного 

виконання поставлених навчальних задач. Якщо учню не дозволено поглинати 

знання за своїми темпами, він ніколи не вивчить нічого до кінця, – 

наголошувала Х. Паркхерст. Свобода займає його час. Якщо займати час когось 

іншого – це рабство (Паркхерст, 1922, с.20). 

Передбачається не лише інтелектуальна свобода, а й свобода пересування 

в межах класної кімнати та школи. Завдання складенні таким чином, що задля 

їхнього виконання може бути необхідне використання шкільної бібліотеки, 

лабораторій, шкільного комп’ютерного центру, порада консультанта, 

призначеного в завданні, тощо. В ролі консультанта може виступати як 

однокласник, так і старший учень або вчитель, який працює зі старшими 

учнями (Курак (Kurak), 2011; Левандовська, 2011). 

Таким чином, підбиваючи підсумок у характеристиці першого принципу 

Дальтон-плану, який полягає в свободі, ми можемо зауважити, що навчальна 

діяльність, побудована на основі вільного вибору, який обмежений певними 

правилами й інструкціями, та свободі пересування, сприяє захопленню 

самостійно спланованою роботою, відчуттю відповідальності за виконані 

завдання, заглибленню в тему, яка вивчається. Останнє передбачає отримання 

масиву інтегрованих знань, а не оволодіння заннями з розрізнених тем за 

окремими академічних предметами. Наявність плану, створеного самим учнем, 

або в співавторстві з дорослим, надає свободу та допомагає засвоювати 

необхідну інформацію в освітньому просторі. 

Принцип свободи також поширюється і на вчителів. Свобода виражається 

в можливості самостійно вирішувати, що вивчати, в яких умовах та за 
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допомогою яких методів, опираючись на думку учнів, а не на урядові 

інструкції. Наприклад, учитель може вирішити та обрати прийнятну форму 

звітності або контролю у вигляді вистави, ессе, журналу, інтерв’ю, тестів або 

контрольної роботи. 

Перейдемо до розгляду наступного принципу, на якому будується 

Дальтон-план. Другий принцип Дальтонського лабораторного плану – 

співробітництво або взаємодія в житті колективу, саме такому визначенню 

віддавала перевагу автор плану.  

Х. Паркхерст завдячувала учням за їхню співпрацю та критику на 

початкових етапах вдосконалення Дальтон-плану. Оскільки «навіть перед 

детальним обговоренням плану з колегами, я представила його дітям та 

просила висловити свої думки стосовно нього. Їхні зауваження були вельми 

значущими. Насправді, саме учні вказали мені шлях усунення декількох 

пунктів, в яких він був не досконалий. Таким чином та сама відправна точка 

принципу свободи в освіті, який нас надихає навчати виправдав сам себе» 

(Паркхерст, 1922, с.17). 

Знайомлячись з літературою інколи можна зустріти такі визначення 

педагогічного процесу, в основі якого лежить Дальтон-план, як Дальтон-

педагогіка або педагогіка співробітництва (Гудберн (Goodburn), 1994). Цілком 

зрозуміло, що співробітництво багатоаспектне. Першочергово виступають 

відносини «учитель-учень», де в педагогічному процесі суб’єктом виступає 

вчитель, а учень – об’єктом навчання. Хоча не можна відхиляти той факт, що 

вже на початку ХХ ст., учень більшу частину інформації міг отримувати вже не 

лише від вчителя, школи, а від життя, що навколо, пропускаючи її через своє 

розуміння, приймаючи ті чи інші рішення, стаючи тим самим суб’єктом 

навчання для самого себе (Селевко, 1990, с.10). Звідси постає питання про роль 

вчителя при суб’єктній ролі учня. Педагогіка співробітництва об’єднує два 

суб’єкта одного педагогічного процесу на засадах партнерства, спільної праці, 

союзу старшого й більш досвідченого з менш досвідченим і молодшим, без 

жодного домінування, а лише на засадах співпраці. 
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Концептуально в педагогічному процесі співробітництво трактується як 

ідея спільної розвивальної діяльності дорослих та дітей, спираючись на 

фундамент взаєморозуміння, колективного аналізу процесу освітньої 

діяльності. 

Не менш важлива роль відносин «учень-учень». За таких обставин 

співробітництво є умовою і наслідком колективної форми роботи. В решті 

решт, принцип співробітництва розповсюджується на всі різновиди відносин 

учнів з соціально-педагогічним середовищем. 

Розглядаючи принцип співробітництва в контексті Дальтон-плану, 

В. Кукушин (2010) вважає, що це вибір форми навчально-пізнавальної 

діяльності: індивідуальної, парної та в малій групі. Дальтон-план побудовано на 

залученні всіх суб’єктів педагогічного процесу до співробітництва на самих 

початкових етапах навчання. Навчання, нарешті, – спільне завдання, як для 

вчителя так і для учня – наголошувала Х. Паркхерст. Їхній успіх та поразки 

взаємопов’язані (Паркхерст, 1922, с.23).  

Завдання вчителя полягає в управлінні цим процесом на первинних фазах, 

перетворюючи співробітництво на частину освітньої програми. Надалі учень 

має достатній досвід для вступу в різноманітні конструктивні відносини 

самостійно. Самою організацією шкільної програми, – наголошує Евеліна Дьюї, 

– виявляється співробітництво між дітьми, яке досягається наданням їм 

практичних завдань, а їхні бажання виступають активною рушійною силою в 

навчальному процесі (Дьюї, 1922, с.7). 

Співробітництво простежується і при підписанні контрактів перед 

отриманням завдань. Слід зазначити, що факт надання завдання у формі 

контракту, за виконання якого учень відчуває відповідальність, означає 

«надання роботі високого статусу, а учню усвідомлення визначеної мети. Це 

відчуття посилиться, якщо ми змусимо його усвідомити нашу впевненість щодо 

його бажання та можливості його виконати» (Паркхерст, 1922, с.38). 

Також цей принцип відображається при виконанні завдань парами або в 

групі, під час надання допомоги іншим учням та отриманні консультацій. Він 
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підсилює розумінням, що виправлення помилок або неточностей, допущених 

при виконанні роботи, не розглядаються як невдачі, а як процес навчання. 

Цікаво, що за Дальтон-планом учителям при перевірці шкільних робіт не 

радять використовувати червоний колір чорнил, оскільки вважається що він 

демотивує учнів. Щодо допомоги, слід підкреслити, що вона полягає в тому, 

щоб дізнатися, де і як шукати відповіді на поставлені питання. 

Навчання учнів використовувати можливість пошуку інформації різними 

способами та з декількох джерел – є ще однією з характерних ознак Дальтон-

плану. Вчитель більше не є єдиним першоджерелом знань, та інформації, а 

скоріше паритетним партнером педагогічного процесу. Учень Дальтон-школи 

сприймає ситуацію, в якій він (або вчитель) може не володіти інформацією 

об’єктивно. Маючи можливість заглиблюватись у предмет вивчення настільки, 

наскільки можливо та свободу у використанні будь-яких джерел інформації, 

учень визнає, що людина, може не володіти інформацією поглиблено, при 

цьому його особисті якості не розглядаються як занижені чи применшені. 

Зауважимо, що існують принципові деталі організації роботи, на які варто 

звернути увагу. Учень може користуватися лабораторією або бібліотекою як 

індивідуум, але при наявності інших членів свого класу або групи, робота 

відбувається спільно. В цьому полягає правило лабораторії за Дальтон-планом. 

Розподіл великої групи класного колективу на менші групи дозволяє знизити 

навантаження та інтенсифікувати роботу, яка супроводжується обговоренням і 

тренуванням навичок взаємодії в суспільстві. 

Співробітництво відіграє ключову роль при груповому пошуку 

інформації та при вирішенні поставленої задачі в процесі обговорення або під 

час спільних дослідів. 

Підтримуючи ідею співробітництва, Дальтон-план передбачає особливу 

розстановку меблів класної кімнати. Скориставшись цим досвідом та 

намагаючись досягти максимального ефекту при групових заняттях, 

підкреслюючи паритетні відносини між студентами та викладачем, і маючи на 

меті співробітництво між суб’єктами педагогічної взаємодії в Криворізькому 
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національному університеті, наприклад віддають перевагу класним меблям, які 

дозволяють студентам максимально ефективно використовувати класний 

простір: ергономічним столам, овальної форми які збирають в коло всіх 

учасників педагогічного процесу, та мультимедійним комплексам, 

розташованим по периметру кімнати для проведення практичних занять. 

Отже, співробітництво дає можливість поважати один одного, оскільки 

працюючи в малих групах, кожний учень тренує свої комунікативні навички, 

намагається не лише зайняти своє певне місце, а й навчитися домовлятися, 

поступатися своїми особистими інтересами, конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації. Учні навчаються чітко висловлювати свої думки й 

побажання в групі однолітків та старших колег.  

Принцип самостійності є третім принципом Дальтон-плану. 

Самостійність у контексті Дальтон-плану, В. Кукушин інтерпретує як вибір 

учнем рівня самостійності пізнавальної діяльності та траєкторії свого розвитку, 

самостійність дій у прийнятті рішень та відповідальності за свій вибір 

(Кукушин, 2010, с.250). 

Перш за все самостійність за Дальтон-планом відноситься до самостійної 

пошукової діяльності учнів. Наявність комп’ютерного центру та шкільної 

бібліотеки з достатньою кількістю енциклопедій, підручників, словників, 

посібників, періодичних видань, які містять необхідні матеріали для 

опанування предметів, художньої літератури та системи карток, з якими 

навчають користуватися на спеціальних загальних заняттях, – розглядається 

важливою умовою педагогічного процесу за Дальтон-планом. 

«Набагато важливіше, щоб учень отримав особистісне уявлення від 

прочитаної літературної праці без будь-якого зовнішнього втручання», – 

наголошує М. Деркін (1926), аніж він отримає «повне розуміння» ззовні. 

М. Деркін припускає, що вчитель, все ж таки, хоча й має «правильне» емоційне 

враження від літературної праці, та все ж таки пригнічує учнівську автономію, 

впливаючи на усвідомлення прочитаного тексту. 
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По-друге, самостійність, вихована в учнів, – є невід’ємною рисою 

відповідальності, до якої прагне Дальтон-план. Х. Паркхерст блискуче 

вирішила проблему особистої відповідальності студентів за взяті на себе 

обов’язки з виконання завдань. Перш ніж почати працювати за Дальтон-

планом, кожен учень укладає договір з учителем, в якому у довільній формі 

пише, що зобов’язується виконувати всі завдання з певного предмету, ставить 

дату власний підпис. Контракт підписується учнем кожного місяця та 

повертається учневі після виконання ним завдань. Таким чином можемо 

стверджувати, що кожен місяць року передбачає постановку завдання вчителем 

і роботу за контрактом, що також  віддзеркалює ще одну характеристику 

Дальтон-плану (Паркхерст, 1922, c.35). (Див. Додаток В.) 

У зв’язку із зазначеним, можемо підсумувати, що концепція 

Дальтонського лабораторного плану заснована на єдності трьох принципів. 

Першим та найважливішим – є свобода, яка розрізняється на інтелектуальну, 

свободу пересування й часу, свободу у виборі джерел інформації. Другим 

принципом постає співробітництво або взаємодія, яка за А. Гудберн 

зреалізовується під час роботи малих груп та класного колективу, а також у 

процесі індивідуальної роботи учня та вчителя (Гудберн, 1994, с.133). Третім 

принципом є самостійність, як набутий чинник у випадку успішного 

функціонування перших двох. Ймовірність високого рівня самостійності 

залежить від правильного застосування перших двох принципів в практичній 

шкільній діяльності. 

Педагогічна технологія Х. Паркхерст акумулювала в собі поєднання 

оригінальних ідей з інноваційними технологіями, втіленими в педагогічний 

процес. Три складових частини класичної моделі Дальтон-школи полягають в 

розробленому Паркхерст триступеневому плані, який залишається структурною 

основою Дальтонської освіти: Дім (House), Завдання (Assignment), Лабораторія 

(Lab). 

Розглянемо докладніше першу складову Дальтонської освіти – Дім. Якщо 

звернутися до визначення, запропонованого В. Кукушиним, то трактуємо його 
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як умови, наближені до домашньої свободи з наявністю місця для праці, за 

яким комфортно працювати; свободи вибору, з ким та де виконувати роботу; а 

також групи консультантів (Кукушин, 2010, с.251). 

Аналіз педагогічної технології Дальтон-план та його організаційних засад 

дозволив нам зробити висноок про його певну подібність до педагогічної 

моделі М. Монтессорі, що пояснюється плідною співпрацею обох педагогів-

новаторів на початковому етапі формування концепцій та апробації авторських 

підходів до організації освітнього процесу. Як зазначав П. Чаджа (2017),   що 

працював понад двадцяти років за методом М. Монтессорі в США, – Дім був 

для нас знайомий аспект Монтесорі з того часу, коли ми започаткували для 

наших дев’яти та дванадцяти річних учнів типовий досвід «домашньої кімнати» 

на початку та в кінці кожного дня. Вдосконалення Хелен цієї стратегії полягало 

в тому, щоб зробити реально «домашній майданчик», центрований на 

консультанті, тобто на турботливому вчителеві, який би діяв як відданий 

наставник. 

Консультанту Дому відводиться роль гіда, наставника для кожного учня в 

своєму індивідуальному процесі навчання, оскільки вони обговорюють шлях, 

яким слід рухатись в багатогранному курсі навчання. Такі відносини між учнем 

та вчителем допомагають підтримувати перших у процесі їхнього розвитку та 

освітнього прориву. 

Наступною складовою частиною структури виступає Завдання. Завдання 

можна характеризувати як змістовну основу Дальтон-плану. Кожне завдання, – 

відзначає В.Кукушин, – має рівні та творчий, дослідницький характер. Завдання 

розробляються як за шкільною навчальною програмою, так і поза її межами. 

Виконання завдань перевіряється не лише індивідуально, а й наданням 

перевірочної роботи для всіх учнів. Вимоги до Дальтон-завдань, за В. 

Кукушиним (2010) полягають у наступному: 

 завдання мають рівневий характер; 

 завдання охоплюють достатній обсяг навчального матеріалу; 
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 чітко сформульована мета завдання, що сприяє результату його 

виконання; 

 завдання розраховане на можливість учня до самостійного його 

виконання. З цією метою вказано літературу, та строки виконання; 

 завдання передбачають різноманітні способи виконання, можливість 

співпраці з іншими учнями та консультантами; 

 в завданнях передбачена можливість для обліку, самоперевірки та 

контролю; існує ясність в який час і до кого можна звернутись за допомогою 

при виконанні завдання; 

 зміст завдання передбачає попереднє та наступне обговорення. 

Виконання учнями чіткої системи різнопланових та різнорівневих завдань 

сприяє індивідуалізації навчання, в якому найкращим чином враховуються і 

використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються 

перспективи розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистості. 

Розроблені завдання за Дальтон-планом дозволяють пристосувати темп 

навчання до можливостей учнів, привчаючи їх до самостійності, розвивають 

ініціативу, спонукають до пошуку раціональних методів роботи 

(Добровольський (Dobrowolski), 1978). Система завдань Дальтон-плану, що 

лежить в основі організації навчального процесу з вибором способів, прийомів, 

та темпу навчання, враховує індивідуальні особливості учнів і рівень розвитку 

їхніх здібностей до навчання. 

Умовою, що забезпечує відповідальне ставлення учнів до виконання 

завдань, є підписання контрактів. Угода у формі контракту укладається між 

кожним учнем та вчителем індивідуально та повертається учневі одразу після 

виконання роботи. Х. Паркхерст запропонувала такий тип підписання 

контракту з учнями молодшого ступеню навчання. 

«Я, учень …. класу, 

укладаю угоду про виконання завдання. 

Дата. Підпис» (Паркхерст, 1922, с.37). (Див. Додаток В.) 
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При первинній розробці Дальтон-плану Х.Паркхерст пропонувала 

розділити навчальний матеріал з кожного предмету на чверті, потім на місяці та 

на тижні відповідно. Завдання також мають певний термін виконання. Оскільки 

Дальтон-технологія постійно трансформується в залежності від вимог 

суспільства, з часом відбулися зміни в розподілі навчального матеріалу, які 

будуть розглянуті в інших підрозділах дисертації під час дослідження 

діяльності сучасних Дальтон-шкіл. 

Крім того, слід звернути увагу не лише на розподіл навчального 

матеріалу та ранжування завдань, а й на розподіл предметів на основні та 

другорядні. До групи основних предметів відносяться математика, історія, 

природничі науки, англійська мова, географія, іноземні мови тощо. До 

другорядних предметів належать музика, мистецтво, декоративно-прикладне 

мистецтво, домоводство, праця, гімнастика тощо. Такий розподіл предметів 

застосовувався під час складання перехідних і вступних іспитів у більшості 

шкіл та коледжів того часу. Таким чином вважалось, що предметам першої 

категорії слід приділяти більше часу. «Корисність другорядних предметів, на 

думку Х.Паркхерст, полягала в своєму експансивному впливі на учня. Їхнє 

вивчення створює почуття прекрасного та підвищує силу самовираження. Але 

якщо в молодшій школі, яка охоплює дітей віком від восьми до дванадцяти 

років, для перехідних іспитів не вимагалися іноземні мови, то їх слід 

класифікувати як другорядні для учнів молодшої школи» (Паркхерст,1922, 

с.35). 

Останньою складовою частиною Дальтонської технології вважається 

Лабораторія. Правило лабораторій за Дальтон-планом передбачає як 

індивідуальну роботу, в разі відсутності інших членів групи, так і групову, на 

яку обов’язково перетворюється індивідуальна у випадку присутності інших 

членів однієї групи або класу. Такий підхід дає можливість розділення великого 

класну на менші групи, що відповідно забезпечує посилення інтенсивності 

роботи й стимулювання обговорення поставленої проблеми і практичний досвід 

соціальної взаємодії та впливу. Педагогічна цінність такого досвіду роботи в 
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малих групах, – наголошувала Х.Паркхерст, – полягає безперечно в створенні 

атмосфери, наближеної до лабораторії, в створенні ситуацій, взаємодія в яких 

наблизить до правильного пристосування до інтересів і досвіду суспільства 

(Паркхерст, 1922, с.43). 

Як вважає В. Кукушин, – лабораторія – це час в розкладі учня, 

призначений для самостійної роботи над завданням, а також для колективних 

занять (Кукушин, 2010, с.251).  

За Е.Дьюї, – Дальтон-школа, створена Х. Паркхерст нагадує соціальні 

лабораторії, де привалює суспільне життя та ситуації, наближені до тих, з 

якими людина стикається в суспільстві. Діти виступають експериментаторами, 

а вчителі – спостерігачами. Як спостерігачі, вони готові надати свої таланти 

шкільній громаді, яка відчуває в них потребу. Розглядаючи вчителів, які 

спостерігають за дітьми, дослідниця описує їх педагогічну діяльність, що 

виявляється у виборі або створенні найкращого середовища для ефективного 

досягнення освітніх цілей. Функції вчителів за Дальтон-планом, як фахівців 

полягає, насамперед, у визначенні шляху отримання інформації, та підтримці 

інтелектуальних і технічних стандартів (Дьюї, 1922, с.7). Вищезазначене 

порівняння навчального середовища з соціальними лабораторіями, уможливило 

виокремлення соціомімічного аспекту, що розглянутий в підрозділі 2.1. 

 

 

1.3 Передумови становлення та основні періоди розвитку Дальтон-

плану в шкільній освіті впродовж ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

 

Прогресивні настрої та ідеї щодо вдосконалення методів навчання і 

викладання, знайшли багато прихильників серед освітян на початку ХХ ст., 

серед яких була Х. Паркхерст (1886–1973). Вона народилася 3 січня в 

м. Дюранд, Вісконсін, США. Педагогічна кар’єра розпочалася з навчання у 

Державному педагогічному коледжі Вісконсіну, який майбутній педагог-
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ніватор закінчила у 1907 р. У дев’ятнадцятирічному віці Х. Паркхерст почала 

вчительську кар’єру в місцевій школі. З 1905 р. по 1913 р. вона вчителювала у 

декількох початкових школах. Шкільна система того часу була спрямована на 

навчання дітей різного віку в одній класній кімнаті. Зокрема Х. Паркхерст була 

єдиним вчителем на клас, який складався з 40 учнів різного віку. За таких умов 

необхідність змін в системі навчання, а саме його індивідуалізації, стала для 

Х. Паркхерст очевидною. Вона не стала осторонь радикальних настроїв, що мали 

місце серед прогресивної європейської спільноти педагогів, які вимагали 

істотних змін у розвитку освіти (Глендон (Glendon), 1955; Едвардс (Edwards), 

2002).  

Х. Паркхерст згадувала: «Освіта до того часу була дуже занурена в свою 

історію. Вчителі постійно пильно вдивляються через плече на Песталоцці, 

Фребеля та Гербарта, замість того щоб дивитись вперед на нові досягнення. Як 

результат, педагогіка завжди захищається від невиразності, романтизму, а 

особливо – невідповідності» (Паркхерст, 1922, с.12). Така критика визнаних 

відомих педагогів, на думку Х. Паркхерст, призводила насамперед до 

оборонної позиції педагогіки, яка захищала традиційні методи навчання. 

Важливим кроком у педагогічній діяльності Х. Паркхерст стало її 

знайомство з італійським учителем, яскравим представником реформаторської 

педагогіки, Марією Монтессорі. У 1913 р. у Римі перший міжнародний курс 

М. Монтессорі зібрав не лише італійських учителів, але й педагогів з 

європейських країн, а також Австралії, Африки, Індії, Китаю, США та Канади. 

У складі групи американських вчителів Х. Паркхерст відвідала цю першу 

міжнародну навчальну програму М. Монтессорі (Паркхерст, 1937). У цьому ж 

році відбулася перша поїздка М. Монтессорі в Америку з циклом лекцій, які 

викликали справжній бум (Паркхерст, 1922, с.14). Там й було створено 

Монтессорі-Асоціацію. Пізніше, в 1929 р. в Кронберг Касл, (Данія) 

представники 43 країн зібралися на першому Міжнародному Монтессорі-

Конгресі, в межах п’ятого Конгресу Нового Освітнього Товариства, де й була 

започаткована Міжнародна Асоціація Монтессорі (AMI, Association Montessori 
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International). Отриманий досвід дозволив Х. Паркхерст, як помічниці 

Монтессорі в 1915 р. взяти участь в застосуванні цього методу в шт. Каліфорнія 

(США) (Див.Додаток Е). У результаті подальша дворічна співпраця в 1913-1915 

рр. з М. Монтессорі наблизила Х. Паркхерст до створення своєї педагогічної 

моделі. Згодом, під час свого візиту до США з лекціями, які мали 

приголомшливий успіх, М. Монтессорі запросила Х. Паркхерст приєднатися до 

неї.  

Слід звернути увагу на важливу подію, яка стала блискучою 

демонстрацією на практиці методу М. Монтессорі та мала, на нашу думку, 

безпосередньо вирішальний характер для бачення Х. Паркхерст сутності 

освітнього процесу в тогочасній школі. Експериментальна модель школи 

М. Монтессорі була представлена на Панамо-Тихоокеанській міжнародній 

виставці та тривала протягом чотирьох місяців роботи експозиції, з серпня по 

грудень 1915 р. (Див. Додаток Е). Оскільки метод М. Монтессорі привернув 

увагу тисяч відвідувачів та викликав велику зацікавленість, ми вважаємо 

доцільним детально розглянути цю доленосну подію в житті Х. Паркхерст. 

У 1915 році в м. Сан-Франциско (США) відбулася Панамо-Тихоокеанська 

міжнародна виставка (ПТМВ) Worlds’ Fair (1915 Panama-Pacific International 

Exposition(PPIE)). Упродовж 1915 р. в м.Сан-Франциско декілька мільйонів 

відвідувачів мали змогу відвідати Панамо-Тихоокеанську міжнародну виставку 

– безпрецедентну за масштабом подію, присвячену відкриттю Панамо-

тихоокеанського каналу. Будівництво Панамського каналу американським 

урядом вважалось найбільшим інженерним досягненням, яке стало славетною 

реалізацією мрії Колумба про прямий маршрут зі Сходу на Захід. Канал 

повинен був неминуче змінити торговельні течії та комерційну мапу світу, що 

призведе до переваг та розширення комерційних можливостей, які оцінить 

кожна країна. Така унікальна історична подія вимагала відповідного 

святкування на широкомасштабному міжнародному рівні (Eндруз (Andrews), 

1914).  
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Підготовка до виставки розпочалась ще в 1911 р. Президент США Вільям 

Говард Тафт (William Howard Taft) під час урочистої вечері в Білому домі 15 

лютого 1911 р. затвердив і підписав спільну резолюцію, якою запрошував всі 

країни та народи світу взяти участь у Панамо-Тихоокеанській міжнародній 

виставці з метою святкування завершення та відкриття Панамського каналу 

див. Додаток І. Резолюцією також було призначено Спеціальну комісію для 

відвідування країн Європи з метою підтримки офіційного запрошення 

американського Президента (Тафт, 1911). До складу комісії ввійшло 5 осіб: 

Президент комісії – Дж.Гаммонд (J.Hammond), Р.Гейл (R. Hale), В.Сенсон 

(W.Sesnon), та два високі військові чини: адмірал А.Стонтон (A.Staunton) та 

генерал Р.Едвардс (R.Edwards). Американські посольства та представництва в 

Європі отримали від Державного департаменту спеціальні інструкції стосовно 

підтримки та співробітництва з Комісією, яка була уповноважена Президентом 

та урядом США на особистому рівні передати монархам та президентам 

європейських країн запрошення стосовно участі в ПТМВ (Гейл, 1912).  

24 квітня 1912 р. комісія вирушила з м.Нью-Йорк пароплавом 

«Мавританія» до Лондона. Оскільки виконання інструкцій в американських 

посольствах передбачало призначення аудієнцій з монархами та президентами; 

організацію зустрічей, конференцій з міністрами закордонних справ, фінансів, 

очільниками флоту, армії; розважальних заходів, тому в кожній столиці комісія 

досягала мети в короткі терміни. Згідно зі звітом Президента Спеціальної 

комісії Президенту та Раді директорів ПТМВ, комісія була прийнята (в 

хронологічній послідовності): 

 у Лондоні Королем Георгом у Букінгемському палаці; 

 у Відні Імператором Австро-Угорщини Францем Йосифом І в палаці 

Шенбрунн; 

 у Будапешті Ерцгерцогом Йосифом у Королівському палаці; 

 у Римі Королем Віктором Імануїлом ІІІ у Квірінальському палаці; 

 у Парижі Президентом Фальєром у Єлисейському палаці; 

 у Брюсселі Королем Бельгії Альбертом у Королівському палаці; 



67 

 

 у Лісабоні Президентом Португалії Арріага в Беленському палаці; 

 у Мадриді Королем Іспанії Альфонсом ХІІІ у Королівському палаці; 

 у Берні Президетом Швейцарії Форрером у Федеральному палаці; 

 у Стокгольмі наслідним принцем Швеції Густафом Адольфом у 

Королівському палаці; 

 у Християнії Королем Норвегії Гоконом VII у Королівському палаці; 

 у Копенгагені Королем Данії Кристияном в Амалієнборг палаці. 

В трьох країнах аудієнції з монархами не відбулися з причини їхньої 

відсутності: з Російським монархом, з Імператором Німеччини та Королевою 

Нідерландів (Гейл, 1912). 

Під час візитів комісія представляла портфоліо виставки з начерками 

виставкової території, проектів можливих будівель, які слугували б 

виставочними павільйонами тощо. Наголошувалось також на високій меті 

Панамо-Тихоокеанської міжнародної виставки, яка полягала в тому, щоб 

сконцентрувати в виставкових палацах-павільйонах найкращу продукцію у 

світі, яку виготовлено в період з 1905 р. по 1915 р., представити її до 

нагородження, тим самим історично відбити світовий прогрес. ПТМВ також 

передбачала низку конгресів, які б зібрали та об’єднали найяскравіші уми 

людства тим самим пропагандуючи мир та спокій у світі, комерційний розвиток 

та можливості, які з’явились у зв’язку з відкриттям Панамського каналу (Гейл, 

1912). 

Після кожного візиту комісія направляла телеграфом звіт обсягом 1500-

2000 слів у 13 різних газетних видань в Лондоні, серед головних інформаційних 

агентств: Аcсошіейтід Прес (Associted Press), Юнайтід Стейтс Ассошіейшн 

(United States Press Association), Лаффан Бюро (Laffan Bureau), Гарст синдикат 

(Hearst Syndicate), Нью-Йорк Таймз (New York Times), Дорланд Ейдженсі 

(Dorland Agency), Рейтер (Reuter’s Agency), Агенція Ланден Ньюз (London 

News Agency), бюро Централ Ньюз (Central News Bureau), Прес Ассошіейшн 

(Press Association), Іксчейндж Телеграф (Exchange Telegraph Company), Нью-

Йорк Геральд (New York Herald), Вінер Ейдженсі (Wiener Agency). 
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Як бачимо, якісною та широкомасштабною підготовкою експозиції були 

зацікавлені на найвищому рівні американської держави, що доводить факт 

усебічного сприяння комісії за кордоном. Судячи з архівних документів, 

представники комісії були прийняті першими особами європейських країн, 

світова спільнота була широко проінформована про роботу комісії з підготовки 

ПТМВ (Див.Додаток І). Члени комісії були єдині у визначені того факту, що на 

найвищому рівні всі уряди відвіданих країн зацікавлені в співробітництві зі 

Сполученими Штатами в організації та проведенні міжнародної виставки (Гейл, 

1912). 

Упродовж 1912–1913 рр. 25 країн офіційно підтвердили свою участь у 

ПТМВ. Розподіл земельних ділянок під виставкові палаци-повільони 

відбувався за участю державних комісій країн-учасниць, які відвідували м. Сан-

Франциско резервуючи територію. Кількість країн, які зарезервували територію 

під будівництво павільйонів міжнародної виставки на перший квартал 1913 р. 

сягнула 44. Розподіл виставкових територій відбувався за 11 напрямами, з-

поміж них: мистецтво, освіта, мануфактура, промисловість, машинобудування, 

транспорт,сільське господарство, харчова промисловість, тощо. (Estimate of 

areas, 1913).  

Для презентації освітнього напрямку Італія зарезервувала 278,7 м2 
(3000 

ft
2), такі показники у Китаю, Росії та Канади. Як бачимо, Італія займає п’яте 

місце серед країн, які зарезервували найбільші площі, а М. Монтессорі як 

представник Італії представила свій метод навчання в одному з таких 

павільйонів.  

Упродовж наступних років в м. Сан-Франциско було побудовано 

унікальні архітектурні ансамблі, фонтани, сади та парки для проведення ПТМВ 

в 1915 р. До визначних архітектурних комплексів належали: Палац освіти, 

Палац мистецтв (Photo: Palace of Fine arts, 1915). Див.Додаток Ж, Японський 

чайний сад (Photo: Japanese Tea Garden, 1915), Фонтан сонця, яке сходить, 

Фонтан сонця, яке заходить (Photo: Fountain of the Rising Sun and Fountain of the 

Setting Sun, Gate of the West and Court Universe, 1915). 
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Панамо-Тихоокеанська міжнародна виставка відкрилася 20 лютого 1915 р. та 

завершилася 4 грудня 1915 р. (Pass cards, 1915). Майже рік відвідувачі мали 

змогу ознайомитись з найсучаснішими досягненнями освіти, мистецтва, науки, 

техніки, сільського господарства, машинобудування та ін. (Attendance at the 

Panama-Pacific International Exposition,1915). В опрацьованому нами архівному 

джерелі вказано дані про загальну кількість відвідувань міжнародної виставки, 

а саме: 

 загальна кількість відвідувань за сплаченими пропусками – 13 127 103; 

 загальна кількість відвідувань за безкоштовними пропусками – 

5 748 335; 

Всього відвідувань : 18 876 438. 

Середня кількість відвідувань кожного дня складала 61 872. 

Найбільшу кількість відвідувачів Панамо-Тихоокеаньської міжнародної 

виставки було відмічено в наступні три дні: 

День відкриття (субота, 20 лютого 1915 р.) – 255 149 осіб; 

День міста Сан-Франциско (вівторок, 2 листопада 1915 р.) – 348 472 

особи; 

День Закриття (субота, 4 грудня 1915 р.) – 459 022 особи (Attendance at 

the Panama-Pacific International Exposition,1915). 

Отже, судячи зі зростаючої кількості осіб, які відвідали виставку, можемо 

зробити припущення, що подія привернула велику увагу відвідувачів, та 

популярність виставки зростала з кожним місяцем. 

На думку президента Панамо-Тихоокеанської міжнародної виставки 

Ч. Мура (C.Moore), експозиція стала не лише оглядом мистецтв та панорамою 

досягнень людини, а закладом, в якому мистецтво допомагало мистецтву, 

подією, яка мала свій власний характер. З огляду на мету та розміри виконання 

експозиції – це гігантське підприємство, яке було побудовано не лише з 

міркувань власного прибутку, а й добровільної служби найкращих духовних 

талантів громади (Тод (Todd), 1921a). 
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Як було зазначено вище, освіта стала одним з напрямків експозиції. 

Осередком освіти на ПТМВ став Палац освіти. Американські заклади освіти 

різних рівнів так і країни-учасниці ПТМВ представляли свої досягнення. 

Вивчивши звіт Департаменту освіти ПТМВ, присвячений загальному аналізу 

представлених експонатів, ми можемо вважати його дещо різким та таким, який 

ставить під сумнів «стару» школу (Department of Education of Panama-Pacific 

International Exposition, 1915). У звіті зазначено, що ПТМВ зі своїми 

«розкішними парками, величними палацами, які чудово прикрашені та 

блискуче освітлені – представляла собою вищі досягнення найкращих 

інженерів, архітекторів, митців світу» (Department of Education of Panama-

Pacific International Exposition, 1915). Для тих, хто відвідував виставку були 

створені всі умови для розваг - бальні та банкетні зали, паради, виступи 

музичних ансамблів, створюючи незабутню подорож відвідувачів до Європи та 

Сходу (Див. Додаток Ж, І, Е).  

Але Департамент освіти критично ставився до закладів, які представляли 

експонати, які дублювали учнівські роботи, на які було витрачено місяці 

роботи. На думку членів департаменту, колекції екзаменаційних робіт, творів 

учнів, малюнки вводили в оману та мали невелику освітню цінність 

(Department of Education of Panama-Pacific International Exposition, 1915). На 

експозиції було десятки дублікатів державних експонатів, що містили тонни 

марного матеріалу та займали десятини непотрібного простору. Результатом 

цього стало те, що ці експонати збивали з пантелику відвідувачів, розчарували 

експонентів та збентежили керівництво експозиції (Department of Education of 

Panama-Pacific International Exposition, 1915).  

Департамент вважав, що відвідувачі експозиції приходили перш за все 

спостерігати та навчатися, для них було корисно знайомитись з самим освітнім 

процесом, уроками з того чи іншого предмету, оскільки освітяни в різних 

галузях мали змогу найменшим коштом представити свої досягнення великій 

кількості людей. Підкреслимо, що таким чином, члени Департаменту освіти 

вважали, що новітні едукаційні методи представлені на експозиції, були 
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особливо корисні, оскільки могли виховувати сумлінних та відповідальних 

громадян. Зазначимо, що тема дослідження також передбачає порушення 

питання виховання відповідальних та активних громадян, тому цей аспект 

розглядається нами в перших двух розділах, а також третьому розділі 

дисертаційного дослідження, оскільки соціомімічний аспект передбачає 

імітування соціальної структури шкільною громадою в межах школи що має на 

меті виховання сумлінних та відповідальних громадян, корисних для 

супільства. Департамент освіти вбачав справжній дух експозиції, який 

підтримував би дійсно освітній напрям цього сектору ПТМВ саме в 

демонстрації уроків, навчальних методів, тощо. Отже, судячи з 

вищезазначеного, без сумніву, модель Монтессорі, а саме її школи в дії 

відповідала усім очікуванням Департаменту освіти ПТМВ. 

М. Монтессорі запросила Х. Паркхерст стати директором на цьому 

міжнародному заході, з метою демонстрації освітнього середовища за методом 

Монтессорі в класній кімнаті зі скляними стінами, за проектом створеним нею 

у виставковому павільйоні (Photo: Maria Montessori with students at the model 

Montessori School held during the Panama Pacific International Exposition in the 

Nevada building, 1915) (Див.Додаток Е). 

На думку Ф.Тода (F.Todd), символічним було те, що представлений на 

Панамо-Тихоокеанській експозиції метод Монтессорі з’явився саме в країні 

Ренесансу де відбувся розквіт інтелектуальної свободи. Метод Монтессорі 

визначався як такий, котрий має спеціалізацію на індивідуальний підхід до 

дитини. На ПТМВ експериментальна школа Монтессорі характеризувалась, як 

школа нового стилю викладання, в якій кожну дитину заохочували розвиватися 

спонтанно, шляхом природного самовираження (Див. Додаток К). За межами 

метода Монтессорі залишилась старомодна освітня система, яка змушувала 

кожну дитину вчити одні й ті самі речі одним й тим самим чином й відповідати 

одному й тому «міфічному» стандарту досконалості (Тод, 1921d, с.65). 

Як ми зазначали вище, Х. Паркхерст була в групі американських 

вчителів, котрі відвідали курс М. Монтессорі в Римі. Отже, курси та лекції 
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Монтессорі збирали велику кількість освітян, які були зацікавлені в 

експериментуванні з новими стилями навчання й викладання. Педагогічна 

праця М. Монтессорі, видана в 1912 р. була перекладена основними мовами 

Європи, а також японською. (Монтессорі, 1912, 1917; Паркхерст, n.d.). Рішення 

М. Монтессорі представити свій метод на Панамо-тихоокеанській міжнародній 

виставці в Сан-Франциско могло бути прийняте з декількох причин: по-перше – 

ознайомити якомога більшу кількість зацікавлених людей; по-друге – 

представити метод на практиці в найкоротший проміжок часу. 

Наступний архівний документ, стверджує, що, першого серпня 1915 р. 

було розпочато демонстрацію методу Монтессорі, яка продовжилась до кінця 

роботи Панамо-Тихоокеанської Міжнародної виставки, тобто до грудня 1915 р.. 

Презентація методу привернула увагу не лише сотень зацікавлених глядачів, які 

раніше не були знайомі з Монтессорі, а й освітян з усіх куточків США 

(Department of Education of Panama-Pacific International Exposition, 1915). 

Жодний захід Департаменту освіти ПТМВ не привернув скільки уваги, як 

експериментальна школа Монтессорі. За Тодом (1921d) навчальна школа 

системи Монтессорі, складалася з двох класів, навчання проводилося самою 

Докторессою через перекладача в будівлі Невада. М. Монтессорі потребувала 

допомоги Х. Паркхерст як перекладача, оскільки на той час Докторесса не 

повною мірою опанувала англійську мову. Лекції М. Монтессорі проходили й в 

інших будівлях експозиції, але будівля Невада стала основною «школою», 

звідки вчителі виходили щоб упроваджувати нові ідеї та методи в школи 

Каліфорнії та інших штатів США (Див. Додаток Г). 

На противагу іншим навчальним закладам-учасникам Панамо-

Тихоокеанської Міжнарожної Виставки, котрі представляли обладнані класні 

кімнати, ігрові кімнати, експонати з палітурної справи, роботи з металу, 

вишивки, моделювання та ін. (Тод, 1921d, c. 68) – основним «матеріальним 

реквізитом» експериментальної школи Марії Монтессорі були 36 дітей віком 

від трьох до шести років (Тод, 1921d, с.66).  
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З метою спостереження за навчальним процесом приміщення було 

спроектовано зі скляними стінами, за котрими батьки, спостерігачі та туристи 

мали змогу знайомитися з методом Монтессорі в дії. Класна кімната була 

прикрашена квітами та рослинами. Цікаво, що учні настільки були 

сконцентровані над виконанням вправ, що не відволікалися на спостерігачів за 

скляними стінами. 

Обрана вікова група (3-6 років) відповідала розумінню Монтессорі про 

сенситивні періоди, які вона вважала оптимальним часом для навчання дитини. 

Організована пізнавальна діяльність дітей була спрямована Х. Паркхерст на 

пошук та розкриття внутрішніх резервів розвитку особистості дитини, розвиток 

чуттєвого сприйняття, яке стимулює фізичний розвиток і формування 

сенсорних психічних здібностей. Індивідуалізація – особлива риса навчально-

виховного процесу, на яку зауважували спостерігачі методу Монтессорі на 

ПТМВ. Під час проведення Х. Паркхерст навчання в експериментальній школі 

Монтессорі в м.Сан-Франциско, при виконанні завдань враховувалися 

індивідуальні особливості кожного учня, що покращувало перспективи його 

подальшого розумового розвитку та гармонійного вдосконалення особистості. 

Складовою представленого методу також можемо вважати диференціацією 

навчання, як спеціально організовану пізнавальну діяльність, яка здійснюється 

з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та спрямована на їх 

інтелектуальний розвиток. На думку членів Департаменту освіти, представлена 

організація навчання сприяла формуванню пізнавального інтересу учнів, їх 

активності та самостійності, розвивала творчі здібності особистості.  

Заняття в експериментальній школі Монтессорі Х. Паркхерст проводила в 

першій половині дня з 9 до 12 години. Виконання завдань відбувалося в 

мікрогрупах. Перед дітьми ставилися різні завдання, які передбачали такі види 

пізнавальної діяльності: 

 шнурівка;  

 розпізнавання та підбір кольорів; 

 розфарбовування контурних зображень кольоровими олівцями; 
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 вивчення літер з використанням зорової й тактильної пам'яті; 

 виконання математичних дій з використанням паличок різної довжини; 

 розширення здатності дітей оцінювати, класифікувати і зіставляти різні 

якості з гладкими і грубими матеріалами,  

 розвиток тактильного досвіду з використанням тканин; 

 ознайомлення дітей з формою, масою та розміром предметів, які 

знаходилися на тканині; 

 з’єднання смуг з тканини, на яких були ряди ґудзиків та ряди петель, 

які слід було застібувати та ін. (Тод, 1921d). 

Під час ПТМВ 1915 р. в Сан-Франциско особливу увагу спостерігачів за 

методом Монтессорі привернула відсутність примусу, і особливо, відсутність 

репресивного характеру спілкування між наставником та учнем. На 

педагогічному майданчику Х. Паркхерст здійснювала координацію, контроль, а 

також висловлювала оцінювальне судження діяльності учнів. Наприклад, 

декілька молодших учнів віком 3-4 років попри завзяття не могли впоратися із 

завданням. Х. Паркхерст не вказувала на помилку під час виконання вправи. А 

пізніше, їй довелося відволікти їх від виконання завдання. Виконання завдання, 

на нашу думку, мало на меті навчити учнів концентруватися, працювати 

самостійно без допомоги дорослого. Такий підхід до виконання завдань 

вважаємо спрямованим на розвиток мовлення, реалізацію рухової активності. 

Вже через 36 днів, багато дітей навчилися писати та складати слова (Тод, 

1921d). 

Підводячи підсумок презентації методу Монтессорі на ПТМВ в 1915 р. 

ми звернемо особливу увагу на тому, що в архівних документах зазначено про 

успішність методу та спрямованість навчання та виховання на здобуття 

навичок, паралельно з розвитком індивідуальності учня.  

Х. Паркхерст плідно співпрацювала з М.Монтессорі під час ПТМВ. Ми 

можемо припустити, що ця подія відіграла значну роль у подальшому 

формуванні ідей Дальтон-плану, який також спрямований на надання учню 

можливості діяти за власною програмою та приймати власні рішення стосовно 
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виконань завдань, але має більш ширше поле для виявлення рис самостійності, 

оскільки за Дальтон-планом учень також керує часом, необхідним для 

виконання завдань та вибором самих предметів, завдання яких необхідно 

виконувати. 

Прийнявши пропозицію про нагляд за впровадженням методу навчання, 

наступні три роки, до січня 1918 р. Х. Паркхерст працювала на території 

Сполучених Штатів як представник інтересів Монтессорі (Паркхерст, 1922, 

с.14). 

«Коли робота д-ра Монтессорі стала відома в цій країні, – стверджував 

Т. Нанн, – рух, спрямований на те, що можна грубо назвати як «самонавчання» 

отримав значний поштовх». Скрізь реформатори займаються відкриттям та 

дослідженням нових шляхів проведення давніх методів роботи в освіті. Деякі 

«введені в оману товариші» присягнули зректися старих традицій, та всього, що 

до них належить. Таке можна розцінити як жалюгідну компромісну схему, 

котра не потребує навіть скасування громадського розгляду. Але маючи не 

менш сміливий дух, який поспішає повільно та має тверде підґрунтя, «Дальтон-

план» пропонує прогресивний шлях, який можна без ризику обрати тим, хто 

має дар інтелекту, відданості та заповзятливості (Паркхерст, 1922, с.xviii). 

З 1916 р. Паркхерст спрямувала свою педагогічну діяльність, на 

реалізацію власних ідей на базі місцевої школи в м. Дальтон, США. Вона 

очолювала школу на посаді директора до 1942 р.. У 1919 р. Х. Паркхерст 

відкрила свою власну школу в м. Нью-Йорку, США, яка продовжує свою 

діяльність на основі принципів Дальтон-плану та має високий статус серед 

навчальних приватних шкільних закладів (Див. Додаток Л). Під час отримання 

університетської освіти в м. Мюнхен та м. Рим, Х. Паркхерст мала можливість 

бути в колі прогресивних настроїв. У 1943 р. Паркхерст отримала науковий 

ступінь в університеті м. Йель (Німеччина). 

Пол Клемент Чаджа (P. Czaja), доктор філософії, колишній директор 

відомої Уитби скул Американського Монтессорі центра в Грінвічі, 

шт. Коннектікут, США та з 2006 р. викладач школи Монтессорі Ісланд 
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Виллидж, шт. Флоріда, США, присвятив більше 45 років своєї педагогічної 

діяльності викладанню за методом М. Монтессорі. Він один з небагатьох 

сучасників, хто мав можливість спілкуватися з Х. Паркхерст. Педагог 

характеризував Х. Паркхерст як «першого та великого американського піонера 

педагогіки Монтессорі», «блискучою американською протеже» (Чаджа, 2018). 

Отримавши можливість пізнання закономірностей розвитку дитини та 

управління формуванням особистості, орієнтуючись на психологічні та фізичні 

особливості дітей, Х. Паркхерст разом з М. Монтессорі намагалась 

вдосконалити якість навчання. Багато з отриманого досвіду було пізніше 

апробовано Х. Паркхерст в місцевій школі м. Дальтон, шт. Массачусетс. 

Слід також звернути увагу на вимоги М. Монтессорі до викладацького 

складу. Педагог вимагала у навчально-виховному процесі дошкільних закладів 

працівників з відповідною освітою, які вміли б використовувати метод 

спостереження, розвивали інтерес до проявів дітей, прагнення проникнути в 

природу дитини. 

На сторінках нашої дисертації ми розглянемо характерні риси педагогіки 

М. Монтессорі, які можна простежити в педагогічній моделі Х. Паркхерст. 

Глибоко поділяючи погляди М. Монтессорі стосовно гуманістичного, вільного 

виховання, та вдосконалення якості освіти, яку було запропоновано дітям, 

Х. Паркхерст вбачала освітню мету педагогіки самовизначення в тому, щоб 

«стати володарями не лише свого часу та роботи, а й самих себе. Що є 

спрвжньою підготовкою до життя» (Паркхерст, 1922, с. 100). 

Обидва педагоги працювали над вирішенням щоденних проблем у 

практичному навчанні. Концепція М. Монтессорі, спрямована на розвиток 

органів почуттів, спочатку була розроблена для дітей з особливими потребами 

у навчанні. Незважаючи на цей факт, згодом педагог прийшла до висновку, що 

розроблені методи можуть бути впроваджені в практику виховання усіх дітей 

дошкільного віку. Як один з яскравих представників реформаторської 

педагогіки, М. Монтессорі піддавала різкій критиці схоластичні методи 

викладання в школі. Недоліками традиційної школи М. Монтессорі вважала 
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відсутність дитячої рухливості, ігнорування природних потреб дитини. Вона 

закликала до надання дітям свободи для «самовираження і самонавчання», 

стверджуючи, що ми «так само мало здатні створювати внутрішні якості 

людини, як і зовнішні форми тіла» (Левківський, 2002, с.70). 

Поділяючи погляди Дж. Дьюї стосовно індивідуалізованого навчання, 

тобто навчання за індивідуальними програмами, змістом, формами, засобами та 

темпами, яке сприяє підвищенню якості навчання, Х. Паркхерст розробляє 

власну педагогічну технологію, яка на думку багатьох її прихильників, 

пропонує визначену відповідь на питання взаємозв’язку викладання та 

навчання, та пропонує шлях найкращого узгодження цих двох ключових 

категорій, які мають місце з початку людського суспільства (Хольт, 1994, с.75). 

У моделі Х. Паркхерст «опір, який породжений в дитині старою негнучкою 

структурою процесу навчання, трансформовано в мовчазну згоду, а потім в 

зацікавленість та працьовитість щойно йому дозволено виконувати навчальну 

програму по-своєму. Свобода та відповідальність разом здійснюють чудо» 

(Паркхерст, 1922, с.29). 

В основу зазначеної педагогічної технології покладено індивідуальний 

підхід, який розглядається В. Володьком як «педагогічний принцип, що 

враховує індивідуальні особливості учнів у навчанні й вихованні. У ньому 

враховуються індивідуальні особливості всіх учасників педагогічного процесу: 

учня-вчителя, студента-викладача, вихованця-вихователя» (Володько, 2000, 

c.73). 

Ставлення Х. Паркхерст до індивідуального підходу в навчанні можна 

простежити через її відношення до індивідуальної бесіди, як однієї з 

найефективніших форм взаємодії в системі учень-учитель. За Х. Паркхерст 

(1922), вплив бесіди вчителя з окремо взятою дитиною на будь-якому 

звичайному уроці набагато важливіший та ефективніший, в порівнянні з тим, 

коли вчитель звертається до всього учнівського колективу в класній кімнаті. У 

формі бесід були радіопрограми, автором та ведучою яких була Х. Паркхерст. 

Цикли радіопрограм, які в середині ХХ ст. вона присвятила поглибленному 
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вивченню світу дитини мали успіх, та були визнані американським 

суспільством (The 13
th 

American Exhibition of Educational Radio Programs Award, 

1947).  

У своїх працях Х. Пархерст наголошувала: «Проводячи паралель зі 

старшим поколінням, яке часто спілкуються з лекторами, які надихають, вплив 

після обговорення того, що хвилює або зацікавило, має більш емфатичний та 

постійний ефект. Але скільки ж нудних і некорисних уроків, необхідно слухати 

дітям, на яких вони недостатньо зацікавлені щоб задати питання? Використання 

класного навчання та індивідуальної роботи належним чином призведе до 

найкращих результатів» (Паркхерст, 1922). 

Перші офіційні архівні дані співробітництва Х. Паркхерст та 

М. Монтессорі датовані 1915 р. (Parkhurst, n.d.). А перша назва Дальтон-план 

з’являється вже в 1916 р., коли Х. Паркхерст спрямувала свою педагогічну 

діяльність на реалізацію власних ідей на базі місцевої школи в м.Дальтон, 

США. Отже, таким чином ми встановлюємо верхню хронологічну межу 

педагогічного дослідження. Тривалість досліджуваного періоду складатиме 

більше 100 років, оскільки нижня межа обрана як початок ХХІ ст.  

Зважаючи на значну тривалість обраного часового відрізку, в 

історіографії проблеми розвитку Дальтон-плану ми вживаємо такі поняття як 

«період» і «етап». Звідси, проміжок часу, протягом якого відбувається певний 

процес ми розуміємо як «період», а відрізок часу у розвитку будь-якого руху, 

процесу – «етап». Отже, період може складатися з етапів, котрі включають 

знакові, найважливіші події (Наточий, 2010). 

До групи прийомів, використаних для періодизації розвитку ідей 

Дальтон-плану відносяться:  

 аналіз, у процесі якого розчленування педагогічної моделі Дальтон-

план на окремі складові частини призвело до кращого розуміння предмету 

пізнання; 

 синтез, за допомогою якого Дальтон-план розглядається в контексті 

розвитку педагогічної думки;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 порівняння – за допомогою компаративних зв'язків дозволило на різних 

періодах простежити впровадження Дальтон-плану, його успішність або 

критичне ставлення в шкільних системах різних країн; 

 узагальнення та систематизація отриманих фактів акцентує, що на 

початковому етапі розвиток ідей Дальтон-плану відбувався хвилеподібно, 

прийнявши на другому, найдовшому періоді, сталий розвиток, змінившись 

активною фазою на третьому досліджуваному періоді. 

Опрацювання найбільш відомих праць з періодизації педагогічних 

досліджень (Березівська, 2011; Гуцал, 2012; Сухомлинська, 2002) дало змогу 

визначити критерії обгрунтування періодизації розвитку ідей Дальтон-плану, а 

саме: 

 історичний, оскільки розвиток ідей Дальтон-плану розглядається у 

контексті історичних подій того часу, та ситуації, яка склалася в педагогіці та 

навчальній практиці, що спричинило плідний пошук та відкриття нових шкіл та 

напрямків, появу нових методик викладання, педагогічних технологій, котрі 

характеризують саме як прогресивні або реформаторські;  

 дидактичний критерій характеризується появою в загальній освіті 

Дальтон-плану, котрий за різними джерелами визначено як метод навчання, 

педагогічна технологія, педагогічна модель, форма навчання тощо; 

 методичний - окреслює появу Дальтон-плану як альтернативного 

методу навчання згідно з принципами реформаторської педагогіки;  

 організаційний, що характеризується появою Дальтон шкіл, обєднання 

Дальтон Інтернешнл, Дальтон Ассоціації, тощо. 

 історіографічний, у контексті якого розглядається науковий спадок 

відомих педагогів таких як М.Монтессорі, Дж.Дьюї, Х.Паркхерст та вплив їхніх 

методик на урізноманітнення форм навчального процесу. 

Узагальнена періодизація проблеми розвитку Дальтон-плану, яка 

відображає досвід США, Нідерландів, Польщі, охоплює початок XX ст. – 

початок XXI століття та містить три періоди. Виділення етапів розвитку ідей 
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Дальтон-плану у першому періоді, дозволяє розкрити специфічні особливості 

розвитку Дальтон-плану (Див.Додаток М). 

Вивчення результатів найбільш відомих досліджень (Гусєва, 2010; Дьюї, 

1924; Кукушин, 2010; Лагер, 1983; Левандовська, 2014; Мєрзон, 1925; 

Пархерст, 1922; Пит ван дер Плог, 2014; Петречко, 2016; Штейнгауз, 1929) та 

матеріалів архівних фондів з названої проблеми дозволяє виокремити три 

періоди становлення і розвитку ідей Дальтон-плану:  

1-й період – інноваційний (1910-1939 рр.), що вміщує три етапи: І етап 

(1910-1921 рр.), ІІ етап (1922-1927 рр.), ІІІ етап (1928-1939 рр.);  

2-й період – сталий дальтопланівський (1940-2000 рр.);  

3-й період – євроконсолідаційний (2001 р. – по теперішній час). 

Охарактеризуємо визначені періоди. 1-й період – інноваційний (1910-1939 

рр.), доцільно розділити на три етапи: І етап (1910-1921 рр.), ІІ етап (1922-1927 

рр.), ІІІ етап (1928-1939 рр.);  

Верхньою межею першого етапу – становлення (1910-1918 рр.) обрано 

1910 р., оскільки в цьому році Х. Паркхерст формулює сутність Лабораторного 

плану. Нижня межа першого етапу відноситься до 1918 р., тому що вперше 

відбулося застосування Дальтон-плану на базі державної школи в м. Дальтон 

(Зіхерман, 1980, с.526). 

Упродовж І етапу 1 періоду (1910-1921 рр.) Х. Паркхерст – засновниця 

Дальтон-плану – стає однією з послідовниць прогресивних педагогів того часу, 

котрі вважали за первинну мету розвиток дитини в цілому і в 1910 р. формулює 

Лабораторний план – систему, призначену для реорганізації фізичної та 

соціальної структури та зміни змісту школи. Назва пізніше була змінена на 

Дальтон-план на честь міста в шт.Массачусетс. У 1915 р. Х. Паркхерст 

представляє офіційно М.Монтессорі на Панамо-Тихоокеанській міжнародній 

виставці (лютий 1915 р. – грудень 1915 р.), проводе заняття в 

експериментальному класі за методом Монтессорі, які тривали протягом 

чотирьох місяців роботи експозиції (серпень-грудень 1915 р), тим самим 
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пропагандуючи новий метод навчання та збираючи сотні зацікавлених 

спостерігачів зі всього світу кожного дня.  

На цьому етапі ми бачимо, що результатом історичних подій того часу, та 

ситуації, яка склалася в педагогіці та навчальній практиці, став плідний пошук 

напрямів та нових методик викладання. Цей етап охарактеризовано відкриттям 

нових шкіл, упровадженням потужних освітніх реформ у педагогіці; розпочато 

створення нових систем освіти, зорієнтованих на демократичні ідеї 

експериментальних американських педагогічних досліджень. Відбулася 

трансформація передових ідей та власного досвіду навчання Х. Паркхерст та 

реформовано в Дальтонський Лабораторний план, котрий був представлений на 

базі місцевої школи м. Дальтон, шт. Массачуссетс.  

Делегації педагогів з Англії, Нідерландів, Німеччини виявили 

зацікавленість активним методом навчання та відвідували школу в м. Дальтон, 

щоб побачити на практиці впровадження Дальтон-плану (Глендон, 1955; 

Мерзон, 1925).  

У 1919 р. відкрито першу Дальтон-школу («школу-матір») в м.Нью-

Йорку (США). Дальтон-план здобув широкого визнання в Англії, де його 

принципи були модифіковані у «Горвард-план», що спрямовувався на 

досягнення максимальної гнучкості у виборі учнями навчальних курсів у межах 

класу при збереженні обов’язкового освітнього стандарту. Характерною рисою 

цього періоду являється несформованість чіткої політики стосовно шкільної 

освіти, відсутність єдиних програм та навчально-педагогічної літератури. 

Таким чином, трактовка методів виховання та викладання, змісту освіти була 

віддана ініціативі на місцях.  

ІІ етап 1 періоду (1922-1927 рр.) – включає проміжок часу, протягом 

якого відбулося активне впровадження нових освітніх методик, а саме Дальтон-

плану на території Європи та США. За визначний внесок до освітньої справи 

засновниця Дальтон-плану отримала високу нагороду першого президента 

Китайської республіки (1925 р.) (memorabilia, 1925);  
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 Упродовж ІІІ етапу 1 періоду (1928-1939 рр.) – відбувається 

популяризація Дальтон-плану на Сході (Японія, Китай). У 1928 р. в 

Нідерландах була заснована перша Дальтон-школа для дівчат, як рузультат 

відвідування нідерландською комісією Дальтон-шкіл в Англії. В рамках заходів 

Японської Національної Освітньої Асоціації Х. Паркхерст відвідала Японію з 

лекціями, отримавши високі урядові нагороди від Імператора Японії (1937 р.) 

(Medal with case, n.d). 

2-й період (1940–2000 рр.) – сталий дальтопланівський. Упродовж цього 

періоду відмічаємо стабільну роботу єдиної в США Дальтон-школи під 

керівництвом Х. Паркхерст, та нідерландських шкіл, які практикували Дальтон-

план, як форму навчання. В межах цього періоду 23 квітня 1952 р. Х. Паркхерст 

відвідала Нідерланди. В 1957 р. відкрито та названо на честь Х. Паркхерст 

школу в м. Роттердам. За вагомий внесок та вплив у освіту Нідерландів 

Х. Паркхерст було нагороджено орденом Оранських-Нассау королевою 

Нідерландів Юліаною (The Order of the Oranje-Nassau, 1957).  

З 1969 р. американська Дальтон-школа стала набагато традиційною, 

попри інноваційний підхід, несхожість на інші школи, після проголошення 

директором школи Д. Барром (D.Barr) про відхилення від крайньої 

прогресивної концепції школи. 

3-й період (2001 р. – дотепер) – євроконсолідаційний. Верхню межу 

повязуємо з заснуванням нідерландської Дальтон Інтернешнл, що є наслідком 

започаткування низки Дальтон Асоціацій на території Європи (Див.табл.2.5).  

У 2007 р. польські педагоги під час візиту до Нідерландів вперше 

зв’язалися з Dalton International, а Дальтон-план став предметом зацікавленості 

для польських освітян. У 2009 р. в польській освітній системі починаються 

спроби впровадження концепції Дальтон-плану в дошкільну та початкову 

освіту спочатку на базі трьох закладів освіти. Заснування польської Дальтон 

асоціації (Polish Dalton Association) у 2011 р. та діяльність організації 

характеризується підтримкою позитивної динаміки та розширенням географії 

шкіл, якими опікується ця Асоціація. На постійній основі спільно з Dalton 
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International (Нідерланди) відбувається організація навчальних візитів 

представників Польської асоціації Dalton до Нідерландів. Започатковані 

періодичні науково-педагогічні видання, присвячені методичним і практичним 

питанням викладання за Дальтон-планом. Польські педагоги сертифікуються та 

мають можливість відвідувати науково-практичні конференції, які присвячені 

розвитку ідей Дальтон-плану (Polskie Stowarzyszenie Dalton, URL: 

https://www.dalton.org.pl). 

Узагальнюючи наведені підходи до окреслення періодизації, констатуємо, 

що перший період розвитку ідей Дальтон-плану відбувався стабільно в США й 

Нідерландах, та хвилеподібно на території Польщі. Другий період має чітку 

траєкторію розвитку за американським та нідерландським напрямками. 

Упродовж третього періоду Дадьтон-план набирає динамічних обертів на 

території ЄС. Нідерланди є осередком підготовки та тренування педагогів, 

залучених до навчальних закладів, які практикують Дальтон-план. Географія 

зацікавленості цією прогресивною технологією навчання постійно 

розширюється. Згідно з графіком проведення конференцій за сприяння 

Польської Дальтон Асоціації, наприкінці 2019 р. проведені конференції в 

Польщі, Туреччині, Китаї. 

 

Висновки з розділу 1 

 

Узагальнення результатів теоретичного аналізу наукових праць 

вітчизняних (А. Алексюк, Л. Базиль, Ю. Великдан, Є. Коваленко, 

А. Кузьмінський, М. Левківський, В. Липинський, М. Петречко, М. Фіцула та 

ін.) і зарубіжних (Г. Безуден, П. ван дер Плог, К. Дрiaс, М. Ірвін, Б. Індрані, 

Є. Левандовська, Р. Рьонер, Е. Станіславська, С. Тайтельбаум, Ф. Хатфілд, 

М. Хольт та ін.) учених дало підстави дійти висновку, що необхідність 

дослідження проблеми розвитку ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, 

Нідерландів, Польщі зумовлена потребами педагогічної науки, освітньої 

практики й запиту українського суспільства. З’ясовано, що більшою мірою 

https://www.dalton.org.pl/
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українські, американські й європейські науковці досліджували історико-

педагогічні, філософські й дидактичні аспекти становлення й розвитку 

Дальтон-плану як історико-педагогічного феномену. Однак цілісне 

дослідження проблеми теорії і практики упровадження ідей Дальтон-плану в 

американські, польські, нідерландські заклади початкової та загальної 

середньої освіти не здійснювалося. 

Відкритими для наукової дискусії є питання змістового наповнення 

поняттєво-категоріального апарату дослідження, зокрема понять: 

«індивідуальне навчання», «індивідуалізоване навчання», «педагогічна 

технологія», «альтернативна форма навчання», «Дальтон-план», «Дальтон-

студент», «Дальтон-школа» в українському і зарубіжному контекстах. 

Встановлено, що поліфункціональність і багатоаспектність цих понять 

зумовлює розбіжності у підходах до обґрунтування концептуальних та 

організаційно-педагогічних засад упровадження Дальтон-плану у шкільній 

освіті США, Нідерландів, Польщі й Україні. Аналіз категорії «Дальтон-план» в 

довідково-енциклопедичній і науково-педагогічній літературі уможливив 

висновок про відсутність серед науковців єдиної думки щодо сутності Дальтон-

плану, який розглядають як педагогічну технологію; систему, форму або метод 

навчання. Водночас, науковці погоджуються, що Дальтон-план – це організація 

навчального процесу, що базується на трьох принципах: свобода 

(інтелектуальна; свобода пересування, без обмежень академічного часу; 

свобода у виборі джерел інформації), співробітництво (взаємодія в роботі 

малих груп та індивідуальній роботі учня та вчителя) та самостійність (вибір 

учнем рівня самостійності пізнавальної діяльності та траєкторії свого розвитку, 

самостійність дій в прийнятті рішень та відповідальності за свій вибір), які 

об’єднані принципом гуманізму (моральний принцип, на якому основується 

гуманізація навчально-виховного процесу, центром якого є дитина). Зазначені 

принципи сприяють пристосуванню темпу навчання до можливостей учнів, 

привчаючи їх до самостійності, розвитку ініціативи, пошуку раціональних 
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методів роботи, формуванню почуття відповідальності за виконання завдань 

згідно з прийнятими зобов’язаннями.  

Встановлено, що Дальтон-план, авторства педагога-гуманіста 

Х. Паркхерст акумулював оригінальні ідеї прагматичної педагогіки Дж. Дьюї, 

методу проектів В. Кілпатрика з інноваційними технологіями 

експериментальної педагогіки М. Монтессорі. Прагматична педагогіка 

Дж. Дьюї, що займає визначне місце серед педагогічних теорій 

реформаторської педагогіки ХХ ст., заснована на баченні нового прогресивного 

шляху розвитку американської школи, концепція якої передбачає не лише 

трансляцію знань, а й виявлення та розвиток творчих інтересів і можливостей 

учнів, стимулювання їх самостійної продуктивної навчальної діяльності. 

Самостійна діяльність учнів, яка наочно висвітлила значення їхніх 

індивідуальних особливостей, можливостей, інтересів та необхідність вивчення 

цих аспектів призвела до актуалізації проблеми індивідуалізації навчальної 

діяльності учнів. Розвиваючи пізнання закономірностей розвитку дитини та 

управління формуванням особистості, орієнтуючись на психологічні й фізичні 

особливості молодших школярів, Х. Паркхерст разом з М. Монтессорі 

працювали над вдосконаленням якості шкільної освіти.  

Виявлено й охарактеризовано універсальні організаційно-педагогічні 

засади реалізації Дальтон-плану в шкільній освіті. Традиційна структура 

Дальтон-школи складається з трьох компонентів, що становлять основу 

дальтопланівської освіти: «Дім», «Завдання», «Лабораторія». «Завдання» 

уособлюють змістовну основу системи навчання, у кожному з яких 

визначається проблема для вивчення. Завдання сформульовані за рівневим 

принципом. Превалюють завдання дослідницького характеру з постановкою 

експерименту, розробленням проєкту, що відображає творчий і практико 

орієнтований характер навчання. Виконання завдання перевіряється вчителем 

індивідуально без формального оцінювання, оскільки відзначається факт і 

рівень виконання завдань кожним учнем. Зміст завдання і терміни їх виконання 

мають чітко усвідомлюватися кожним учнем. «Лабораторія» – це час в розкладі 
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учня, що відведений для самостійної роботи над завданням, а також для участі 

в навчальних заняттях. «Дім» відображає умови, наближені до домашніх, а 

саме: свобода перебування (наявність місця, де учневі комфортно працювати), 

свобода вибору того, з ким виконувати роботу, наявність групи консультантів 

тощо. Вчитель спільно з учнями розробляють правила поведінки для 

ефективної взаємодії, які не обмежують свободу і благополуччя кожного. 

З’ясовано, що визначальними умовами реалізації педагогічної технології 

Дальтон-плану є належне матеріальне забезпечення (організація освітнього 

середовища, що придатна одночасно для вільного спілкування учнів у групі та 

індивідуальної роботи; постійний доступ до джерел інформації в класі та 

бібліотеці; безперешкодний доступ до спеціально обладнаних кабінетів з 

устаткуванням; великий масив різноманітних дидактичних матеріалів) та 

готовність учителя до зміни своїх функцій (сформована методична 

компетентність, яка дозволяє виконувати роль наставника, консультанта, 

тренера, фасилітатора; ефективно взаємодіяти з групою та індивідуально з 

кожним учнем; стимулювати процес самостійної пізнавальної діяльності учнів 

та колективне співробітництво у групах). Обґрунтовано умовну лінійну 

періодизацію, яка засвідчила відносно сталий розвиток ідей Дальтон-плану в 

шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі починаючи з першої чверті ХХ ст. й 

донині, з певним періодом стагнації (1934–2000 рр.), що зумовлений 

несприятливим соціально-політичним становищем (переважно пов'язаний з 

пануванням тоталітарних режимів) у Польщі. Обґрунтована лінійна 

періодизація, не передбачає періоди, які мають рівне історичного значення, є 

рівнозначними за своїми масштабами, проміжками часу та глибиною 

історичних процесів. 

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких роботах 

автора: Пастухова, 2010; Пастухова, 2011а; Пастухова, 2012а; Пастухова, 2012b. 
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РОЗДІЛ 2. УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ДАЛЬТОН-ПЛАНУ В ШКІЛЬНІЙ 

ОСВІТІ США, НІДЕРЛАНДІВ, ПОЛЬЩІ 

У розділі розкрито організаційно-структурні особливості американської 

Дальтон-школи, виявлено показники розвитку ідей Дальтон-плану в шкільній 

освіті Нідерландів і Польщі в різних історичних, соціальних та культурних 

умовах цих країн. Схарактеризовано риси соціоміміки на прикладі 

американської Дальтон школи. 

 

 

2.1 Організаційно-структурні особливості американської Дальтон-

школи 

 

 

На думку багатьох учених (Д.Белл, А.Гальчинський, Дж. Гелбрейт, 

М.Каку, М.Моісєєв, Д.Рисмен, Е.Тоффлер, А.Філіпенко) сучасне суспільство 

знаходиться на етапі розвитку нової надіндустріальної інформаційної 

цивілізації. Ідеї рівності доступу до основних цінностей постіндустріального 

суспільства, в якому окремий громадянин є його головним складником лежать 

в основі нової інформаційної ери. Освіта більше не є засобом засвоєння 

системи готових, загальновизнаних знань, а вимушена змінюватись, стаючи 

стратегічним чинником, який обумовлює продуктивне засвоєння особистістю 

великого потоку інформації (Белл, 2004; Гальчинський, 1995; Гелбрейт, 1969; 

Каку, 2000, 2011, 2019; Тоффлер, 2010). 

Звернемо увагу на прогнози американського науковця Мічіо Каку, 

зорієнтовані на перспективи розвитку освітніх технологій. М. Каку – визнаний 

в усьому світі фахівець у галузі теоретичної фізики та екології, відомий 

письменник, автор багатьох книг та науково-популярних статей, а також 

професор Міського університету м. Нью-Йорку, викладач кафедри теоретичної 

фізики в Сіті Коледжі, який входить до складу Міського університету м. Нью-

Йорку разом з 23 іншими ЗВО. Під час презентації своєї книги «The Physics of 
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the future» («Фізика майбутнього») (2011 р.)  в м. Нью-Йорку науковець 

зазначає, що майбутнє, спрогнозоване науковцями, економістами передбачає 

окрім прориву в медицині, промисловості, мас-медіа, інформаційних 

технологіях також й в освітній сфері, яка буде базуватись перш за все на 

самоосвіті та он-лайн навчанні. Водночас М. Каку підкреслює, що незважаючи 

на суттєві досягнення в комп’ютерних, квантових, ДНК-технологіях, в галузях 

робототехніки та «діджиталізації», які охоплять всі сфери людського життя, 

умов праці, комерції, добробуту, стрижнем, який залишиться та не зміниться в 

майбутньому, буде інтелектуальний капітал (Каку, 2000). Майбутнє полягає в 

інтелектуальному капіталі, це означає вміння жартувати, писати сценарії до 

кінематографічних картин, займатися науковими дослідженнями. Все те, що 

виробляє наш мозок та чого не вміють робити роботи. Це такі речі як уява, 

талант, креативність, аналіз, людські цінності (Каку, 2011, 2020). 

Ідеї Дальтон-плану, в основі якого лежить принцип індивідуального 

розвитку учнів, на наш погляд, є інноваційними. Адже, навички, яких 

набувають учні Дальтону, передбачають насамперед прагнення до 

самореалізації, вміння самостійно діяти, ініціювати нові ідеї, використовувати 

різноманітні джерела для пошуку та обробки інформації. Відмінність Дальтон-

студентів від студентів традиційних закладів освіти полягає в постійній 

вмотивованості до навчання і пізнання нового, в тому що їм не потрібно 

перебудовуватись на навчання без наставника чи тьютора. Ці особливості 

визначають їх можливу пристосованість до умов отримання освіти, які науковці 

вбачають в майбутньому, а саме – здобуття освіти в онлайн режимі. Система  

онлайн-навчання ще тільки зароджується, але з огляду на провідні університети 

світу вона дуже стрімко розвивається та вдосконалюється. Отже, Дальтон-план 

цінний своїм підходом до виховання в учнів відповідальності за свою 

самопідготовку й саморозвиток.  

З точки зору соціалізації, навчання за Дальтонською філософією, 

зорієнтовано на задоволення вимог демократичного суспільства, в результаті, 

отримує громадянина, який має сформовану соціальну свідомість, він навчений 
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результативно діяти не лише як самостійна одиниця, а й в контексті громади, до 

якої належить, спрямовуючись на її розвиток (Венке, 2018). На думку 

Гелбрейта громадянин повинен «керуватись відчуттям відповідальності перед 

суспільством, оскільки характер економіки, напрям його розвитку може бути 

продиктований не ринком, а домінуючою системою цінностей, поєднуючи 

суспільство» (Гелбрейт, 1969). 

У США набув широкого розповсюдження «матерiальний» пiдхiд до 

підготовки кадрів. Незважаючи на англійське походження засновника методу 

Герберта Спенсера (1820-1903 рр.) його педагогічні погляди на практичну 

підготовку фахівців базуються на ідеях прагматизму, які отримали назву так 

званої «американської»  моделі освіти на початку ХХ ст. (Георгиева, 1989, с.32-

35). Аналізуючи ece про освіту, Ч. Еліот стверджував, що для прийняття 

педагогічного учення Г. Спенсера (H. Spencer), на противагу іншим 

педагогічним діячам, зокрема Руссо, Коменському, Монтеню, не зайняло 

тривалого часу. Його концептуальні ідеї були зумовлені потоком 

індустріальних і соціальних змін, які обов'язково передбачали потужну і 

глибоку освітню реформу (Спенсер, 1911). Такі ідеї були демократичними й 

прогресивними, несли в собі великий потенціал розвитку школи нового зразка. 

Філософія старої європейської школи середини ХІХ ст. з догматичними 

методами навчання, відставання від рівня науки та практичного життя знайшли 

різке засудження Г. Спенсером.  

Багато із зазначеного ми спостерігаємо в переконаннях Х. Паркхерст та 

реалізованого в Дальтон-плані, або Лабораторному методі, як його ще 

називали, що також набував широкого розповсюдження в той час. Про єднання 

поглядів свідчив той факт, що багато державних і приватних шкіл дослухалися 

до рекомендацій Г. Спенсера, як зазначав Ч. Еліот у передмові «Яке знання 

найважливіше?» до «Еce про освіту» Г. Спенсера. «Лабораторний метод, 

наприклад, відзначав Еліот, – нині є загальноприйнятим для точних предметів у 

хороших школах – це впровадження його (Спенсера пояснення авт.) 

доктрин…» (Спенсер, 1911). 
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Як показують дослідження, «матерiальний» підхід до освіти, 

характеризується насамперед, запровадженням спеціального (професійного) 

напряму її розвитку, поєднанням у ранньому вiцi загальної освіти зі 

спеціальною (професiйною). Проте, повертаючись до питання про 

«матеріальний» напрям розвитку освіти, науковці виділяють певні недоліки в 

поглядах Г. Спенсера. Одними з основних вважається індивідуалізм та 

утилітаризм, як принцип оцінки з точки зору корисності та можливості 

досягнення певної мети, що характерні для буржуазного суспільства. 

У межах дослідження розвитку ідей Дальтон-плану в Сполучених Штатах 

Америки схарактеризовано два періоди його розвитку:  

1-й період – становлення (1910–1918 рр.) – у межах якого відбулося 

формулювання ідеї Дальтон-плану та окреслення його складових компонентів, 

експериментальне апробування Дальтон-плану в місцевії школі м. Дальтон, 

шт. Массачусетс;  

2-й період – сталий дальтопланівський (1919 р.–дотепер), визначальними 

подіями якого зазначимо відкриття Дальтон-школи в м. Нью-Йорку, яка 

продовжує свою роботу й нині. В нашому дослідженні Дальтон-школа, що 

складається з двох структурних підрозділів: Малий та Великий Дальтон, 

вважається «школою-матір’ю».   

Отже, верхньою межею першого періоду – становлення (1910-1918 рр.) 

обрано 1910 р., оскільки в цьому році Х. Паркхерст сформулювала 

Лабораторний план – систему, призначену для реорганізації фізичної і 

соціальної структури та зміни змісту школи. Назва пізніше була змінена на 

Дальтон-план на честь міста в шт. Массачусетс. Нижня межа першого періоду 

відноситься до 1918 р., тому що вперше відбулося застосування Дальтон -плану 

на базі державної школи в м. Дальтон (Зіхерман, 1980, с.526). 

Верхньою межею другого – сталого дальтопланівського періоду 

(1919 р.–дотепер) обрано рік заснування Дальтон школи в м. Нью-Йорку 

(США).  
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Перш ніж почати детальний розгляд структурних особливостей Дальтон 

школи, яка була заснована в 1919 р. в м. Нью-Йорку, необхідно звернутися до 

школи, в якій вперше Х. Паркхерст практично застосувала положення Дальтон-

плану. Школою, в якій Х.Паркхерст втілила свої педагогічні ідеї, спрямовані 

передусім на реорганізацію навчального процесу, була місцева школа в 

м. Дальтон, шт. Массачусетс (США). За Б. Зіхерман (В. Sicherman) (1980 р.) в 

період 1909-1910 рр. під час викладання в школі Едісон, Паркерст усвідомила, 

що ії ідеї – інноваційні та продуктивні, саме апробування Лабораторного плану 

відбулося в 1918 р.  

Автор педагогічної технології, яку на той час вважали інноваційною та 

прогресивною, була переконана в тому, що свобода вибору дозволяє учням 

успішно виконувати навчальну програму. Х. Паркхерст створила школу яка 

була не лише місцем отримання знань, а нагадувала б соціальну лабораторію, 

навчаючи учнів координувати між собою усі зваємини і дії, згідно з 

суспільними потребами. Взаємодія вчителів та учнів, свобода в розподіленні 

часу на виконання завдань були трьома ознаками плану. Також школа 

переслідувала три мети: 1) планування навчальної програми, згідно з 

індивідуальними інтересами та можливостями учнів; 2) підвищення рівня 

відповідальності; 3) стимулювання незалежності.  

Відмова від звичного розкладу, була також новою формою організації 

навчального часу. Стабільними часовими нормами залишились початок та 

кінець занять. Час роботи бібліотеки, предметних лабораторій був чітко 

прописаний з метою надання учню свободи відвідування тієї чи іншої 

лабораторії або бібліотеки. Звичайні класні кімнати були переобладнані в школі 

під предметні лабораторії. Учні могли вільно їх обирати для виконання 

програмних завдань, які були індивідуально розроблені та розписані в 

спеціальних звітних картках для кожного учня. Виконання завдань з предмета 

фіксувалось в єдиному аудиторному списку лабораторії. Шкільні програмні 

завдання були поділені на блоки, для виконання котрих були передбачені 

місячні терміни, після яких кожен учень звітувався (Паркхерст, 1922).  
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Важливим нововведенням в школі м. Дальтон було підписання кожним 

учнем контракту. Автор Дальтон-плану вбачала в цьому прагнення до 

старанності, стимулювання відповідальності та підтвердження взятих на себе 

зобов’язань стосовно виконання завдань в регламентовані строки (Дженінгс 

(Jennings), 1926; Ірвін, 1931; Паркхерст, 1922). 

В той час така реорганізація школи привернула увагу педагогічних кіл не 

лише США, а й Великої Британії. Англійські педагоги відвідували Массачусетс 

для спостережень за реалізацією методу Дальтон-плану, оскільки він Паркхерст 

виявився дієвим та результативним (Глендон, 1955). 

Після апробування Дальтон-плану в школі м. Дальтон (США) в 1919 р. 

Х. Паркхерст відкрила свою власну школу в м. Нью-Йорк (США) за фінансової 

підтримки видатних бізнесменів. Дальтон-школа, що стала основоположницею 

педагогічної технології Дальтон-план знаходиться на Іст-Сайді району 

Манхеттен. Але спочатку приватна школа розташовувалась в значно меншій 

будівлі та мала назву Дитяча університетська школа (Children’s University 

School), а в 1920 р. отримала назву Дальтон-школа.  

Вже з перших років заснування навчальний заклад мав приголомшливий 

успіх. Педагоги зі всього світу приїжджали задля вивчення досвіду 

Х. Паркхерст. Оскільки Дальтон набирав популярності, невдовзі стала 

очевидною необхідність значного розширення. Восени 1929 р. старша школа 

змінила місце знаходження та розташувалась у теперішній будівлі на Іст-Сайді 

Манхеттена, а початкова – на Вест-Сайді. Школа завдячувала підтримці 

Елеонори Рузвельт, яка захоплювалась діяльністю Х. Паркхерст та зробила 

вагомий внесок в покращення умов навчання та підвищення кількості 

учнівської спільноти (Лагер, 1983; Dalton School, URL: http://www.dalton.org).  

Навчальний процес за Дальтон-планом передбачає перш за все наявність 

лабораторій як для індивідуальних, так і групових практичних занять з 

предметів. Дальтон-школа налічує близько десяти навчальних лабораторій для 

опанування математики, англійської мови та літератури, архітектури, історії, 
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фотографії, також мовну лабораторію, наукову лабораторію та комп’ютерні 

лабораторії.  

З власного досвіду педагогічного спостереження ми можемо зробити 

висновок, що попри інноваційний підхід, несхожість на інші школи, якою була 

Дальтон-школа на початку ХХ ст., вже в минулому. Дальтон-школа стала 

набагато традиційнішою. Уже з 1969 р. учні почали складати комплексні 

екзамени, після проголошення директором школи Д. Барром (D. Barr) про 

відхилення від крайньої прогресивної концепції школи.  

У межах другого – сталого дальтопланівського – періоду розглянемо 

провідні законодавчі документи, що вплинули на становлення американської 

освітньої системи. Аналіз низки ухвалених у той час законів свідчить про 

спробу вдосконалення форм навчання, перегляду змісту освіти на користь 

міжрасової рівності та підвищення рівня базових знань у всіх верств населення 

США. Американська освітня система спирається на низку законодавчих актів. 

Зокрема, з-поміж основних визначають «Закон про початкову та середню 

освіту» (1965 р.), «Закон про вчительський корпус» (1965 р.), «Закон про 

розвиток педагогічної професії» (1967 р.), «Закон про двомовну освіту» 

(1968 р.). 

Згідно з дослідженнями Дж. Спрінг (J. Spring) зазначені документи були 

ухвалені на етапі розвитку країни, для якого характерний економічний спад, під 

час якого відбулося загострення соціальних суперечностей на тлі міжрасових 

конфліктів. Законодавчі документи з 1960 по 1970 рр. свідчать, що в ті часи у 

США відбулося реформування освіти на правовому та адміністративному рівні, 

передусім, спрямоване на встановлення міжрасової та міжнаціональної рівності 

(Спрінг, 2016, с. 10).  

Окрім міжрасової рівності та білінгвістичної освіти цей період цікавий, на 

нашу думку, започаткуванням, так званного, «відкритого навчання», яке 

полягало в визначенні змісту освіти учнями самостійно, а також відмовою від 

класно-урочної системи навчання (Духавнєва, 2000, с.190). Саме ці ідеї 

модернізації освіти мають безпосередній збіг з ідеями Дальтон-плану, який 
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виступає альтернативою класно-урочній формі навчання. Дальтон-студенти від 

початку створення педагогічної технології мали змогу окрім опанування 

базових знань, визначати самостійно напрям навчального пошуку. 

 Відомо, що на відміну від багатьох інших країн, американській освіті 

притаманна децентралізація, яка була реалізована саме в цей період. Роль 

штатів та місцевих шкільних рад набула більшої ваги в управлінні закладами 

освіти у порівнянні з Міністерством освіти США. З метою побудови 

демократичної школи, місцеві освітні заклади отримали багато повноважень. 

Демократизація, – за Н.Бідюк, – це діяльність освітніх установ на принципах 

самоврядування, що припускає створення таких умов, коли кожен хто 

навчається, отримує все необхідне для самонавчання, самовираження, 

самопізнання, самоствердження, самоконтролю, саморегуляції, саморозвитку 

(Бідюк, 2009, с.372). На жаль, невдовзі стали чітко визначатися недоліки, які 

полягали в відсутності єдності рішень стосовно розвитку навчальних програм 

та планів, що призвело до формування Урядом США вимог до навчального 

матеріалу (curricular framework) та створення єдиних тестових програм для 

перевірки результатів навчання. 

70–90 рр. ХХ ст. характеризуємо як роки найактивнішого впровадження 

змін в структуру американської освіти. Досліджуючи проблему становлення 

освітньої системи у США кінця ХХ ст. ми вбачаємо характерні ознаки в 

поверненні до класно-урочної форми навчання, запровадженні тестів для 

перевірки знань випускників шкіл, введення нових предметів за вибором. 

Відбулася модернізація освітньої системи з метою її гуманізації. На часі стала 

необхідність забезпечення більш раннього розвитку та підготовки дітей до 

школи. Міністерство освіти країни задля знаходження балансу потреб 

суспільства, в якому постійно змінюється етнічний склад, враховує данні 

наукових досліджень, проводить постійне анкетування батьків і учнів, 

рейтингове оцінювання освітніх закладів. Головним же завданням Міністерства 

освіти США залишається розподіл федеральних коштів та забезпечення рівного 

доступу до освіти..  



95 

 

Документом, який визначив стратегію американської освіти наприкінці 

ХХ ст., є програмна концепція «Цілі 2000 року: Закон про освіту Америки» 

(«Goals 2000: Educate America Act»), ухвалена Конгресом США 25 січня 1994 р. 

Закон визначає 10 напрямів удосконалення освітньої системи не лише до 2000 

року, а й на перспективу, зокрема: рівний доступ усіх дітей до можливості 

отримувати якісну дошкільну підготовку, в той же час батькам гарантовано 

доступ до тренінгових програм, необхідних для забезпечення підтримки дітей 

протягом навчання. Після завершення 4, 8 та 12 року навчання учні 

проходитимуть контрольний зріз успішності з англійської мови та літератури, 

математики, природничих наук, іноземних мов, права, економіки, мистецтва, 

історії та географії. Законом також передбачено, що шкільне середовище має 

стати безпечним, вільним від обігу наркотичних речовин, сприятиме розвитку, 

освітній діяльності дітей та молоді (Goals 2000, 1994). Рівномірний розподіл 

учнів з національних меншин відзеркалюватиме учнівську спільноту в цілому. 

Для забезпечення широкого кола молоді повноцінними знаннями передбачено 

доступ учителів до освітніх програм спрямованих на підвищення професійного 

розвитку, здобуття навичок, необхідних для навчання різноманітного 

контингенту учнів, враховуючи освітні, соціальні й медичні потреби. Надання 

вчителям творчої свободи у викладанні обумовлено несенням відповідальності 

за результати навчання (Goals 2000, 1994). Передбачається, що держава та 

шкільні округи готуватимуть комплексні стратегії стосовно залучення, набору, 

перепідготовки та підтримки неперервного професійного розвитку вчителів, 

адміністративного корпусу, викладачів з метою забезпечення талановитого 

викладання інтегрованих предметів (с.9). 

 Ідеї Дальтон-плану, які полягають в індивідуалізації навчання ми 

простежуємо в акценті програмної концепції «Цілі 2000 року: Закон про освіту 

Америки» на розвиток індивідуальних освітніх програм, які враховували б 

ретельну діагностику потреб і проблем учнів. Також, передбачається, що освіта 

спиратиметься на «індивідуальні освітні контракти», що теж має безпосереднє 
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відношення до ідей дальтонської технології навчання, оскільки укладання 

учнями контрактів є характерною ознакою Дальтон-плану. 

Отже, перейдемо до детального аналізу організаційно-педагогічних засад 

діяльності Дальтон-школи у США, яка є флагманом у викладанні за 

оригінальною технологією Дальтон-плану. Навчальний заклад вже понад сто 

років відомий як конструктивістська елітна приватна школа, що вважається 

однією з найбільш інноваційних результатів реформування освітньої сфери на 

початку ХХ ст. Дальтон-школа залишається взірцем сприйняття сміливого 

бачення нового прогресивного американського підходу до організації освітього 

процесу.  

З моменту заснування та по теперішній час класична Дальтон-школа в 

м. Нью-Йорку складається з таких закладів: «Малий Дальтон» (Little Dalton), 

який охоплює молодшу школу; «Великий Дальтон» (Big Dalton) – для учнів 

середнього та старшого шкільного віку. Ми цілком поділяємо переконання 

А. Совіньської (А. Sowińska), що з моменту відкриття Дальтон-школи 

Х. Паркхест насправді створила не просто школу, а «університет для дітей» 

(Совіньська, 2019). 

Попри тривалу історію Дальтон-школи, її освітня філософія мало чим 

відрізняється від тієї, яку пропагувала Х. Паркхерст. Уродовж двох періодів 

розвитку Дальтон-плану, Дальтон-школа залишається академічно строгим, 

прогресивним освітнім середовищем. Динамічна й доброзичлива атмосфера 

сприяє розвитку учнів, котрі цінують знання, переконані в тому, що дисципліна 

та відповідальність є основними складниками успішного процесу здобування 

освіти, яка в майбутньому буде необхідна не лише їм самим, а й суспільству.  

Говорячи про мотивацію до навчання за Дальтон-планом, яскравим 

прикладом можна вважати ставлення Дальтон-студентів до навчання. 

Обговорюючи це питання в Дальтон-школі м. Нью-Йорку в 2012 р., Л. Стіфлер 

(L.Stifler), заступник директора з питань навчальної роботи, наголосила на 

високій мотивації під час навчання в Дальтон-школі. Дальтон-студенти мають 

високу мотивацію, тому що володіють навичками самостійного пошуку 
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інформації, дослідження, детального вивчення проблеми без  нагадування з 

боку викладачів. Ставлення Дальтон-студентів до навчання після вступу 

до ЗВО «неординарно» відрізняє їх від інших (Див. Додаток Л).  

Х. Паркхерст була глибоко переконана, що школа повинна виступати 

тренувальним соціальним майданчиком для учнів. Процес навчання і розвитку 

учнів у школі повинен імітувати взаємовідносини між членами суспільства, 

сприяти підготовці учнів до взаємодії в дорослому віці як активних і 

ініціативних членів (Паркхерст, 1924). Структура шкільної громади 

Дальтона нагадує прототип суспільної громади, оскільки вона заснована 

на принципі взаємодії між самими учнями, учнями та вчителями, 

батьками та вчителями. Шкільна філософія Дальтону робить наголос на 

«взаємній повазі та співробітництві між учнями та дорослими» (Паркхерст, 

1922). До співробітництва, прагнення до розвитку, вміння сміливо та 

перспективно мислити закликає шкільна філософія Дальтона (The High School 

Handbook, 2012, с. 3). 

Простежуючи динаміку зростання кількості викладацького складу 

Дальтон-школи з моменту її заснування й до початку ХХІ ст., звернемось до 

спогадів М. Глендон (M. Glendon), яка стверджувала, що у 1920 р. на 166 учнів 

вчительський склад передбачав лише 5 педагогів. У 1921 р. він збільшився на 

три особи (Глендон, 1955, с. 20). Останніми роками, за даними 2012 р., 

учнівська спільнота зросла приблизно до 1300 чоловік, а кількість 

педагогів разом з адміністрацією налічувала 115 працівників лише в 

старшій і середній школі. У «Великому Дальтоні» адміністрація налічувала 6 

працівників, департамент Комп`ютерних наук складався з 3 педагогів, 

Англійський департамент – з 11, Мовний департамент – з 18, департамент 

Історії – з 11, департамент Математики – з 10, департамент Музики – з 6, 

департамент Фізичного виховання – з 10, Науковий департамент – з 13, 

Театральний департамент – з 4, департамент Мистецтв – з 11, Музейний 

департамент налічував 2 координатори, департамент з Індивідуальної роботи – 

4 координатори (The High School Handbook, 2012, с. 71-72). 



98 

 

Отже, як бачимо, відбулося суттєве зростання кількості як педагогічних 

працівників, так і учнівської спільноти. Цікаво, що в 2018 р. співвідношення 

учнів та вчителів у цій школі визначається як 8 до 1 (Глендон, 1955; Dalton 

School, URL: http://www.dalton.org) . 

Дальтон-школа в м. Нью-Йорку позиціює себе, як один з кращих 

навчальних закладів з підготовки до вступу в провідні університети країни. За 

даними відомих американських аналітичних видань, (див. табл. 2.1) 100% 

випускників Дальтону кожного року вступають до університетських коледжів. 

Школа забезпечує середовище в якому учні активно залучені до навчального 

процесу, здобуваючи знання через власний досвід та першоджерела. 

Академічно сильні, інтелектуально допитливі, незалежні в переконаннях, а 

найголовніше самостійні та зацікавлені в дослідженні нового, таку 

характеристику, за словами Л. Стіфлер, помічника директора старшої школи з 

навчальної роботи, дають викладачі університетів тим студентам, котрі 

завершили Дальтон. 

Слід зауважити, що незважаючи на довгі роки створення умов для 

навчання, просторі класи та лабораторії, базу, створену для спорту, наразі не всі 

охочі можуть навчатись в Дальтоні. Оскільки навчальний заклад є 

приватним, попри високу щорічну плату за навчання, яка складала 23000$ 

у 2003 р. та 44640$ у 2018 р., Дальтон-школа не в змозі прийняти всіх 

бажаючих (The survey ranking schools, 2003; The Worth, URL: 

http://www.worth.com/the-new-school) (Див.табл. 2.1). Проводячи відбір, 

при якому віддається перевага тим родинам, діти яких вже навчались, або 

навчаються в Дальтоні, на нашу думку, адміністрація забезпечує «якісний, 

перевірений» контингент студентів.  

За результатами рейтингового оцінювання відомих американських 

аналітичних видань, Дальтон-школа, посідає перші місця у списках 

(Див.табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Результати рейтингових оцінок Дальтон-школи з-поміж приватних 

навчальних закладів США (2003-2018 рр.) 

№ 

з/

п 

Рік Зайняте 

місце 

Видання Посилання 

1. 2003 3 з 65 Уорс (The Worth) http://www.worth.com/the-new-school/ 

2. 2003 8 з 10 Уол Стріт Джорнал 
(Wall Street Journal) 

http://webreprints.djreprints.com:80/ 

wsj_tuition_040104.pdf 

3. 2010 13 з 55  

Форбс (The Forbes) 
https://www.forbes.com/pictures/fl45mj/america

s-best-prep-sc/#367ff2134ea0 

4. 2014 10 з 25 Бізнес Інсайдер 
(Business Іnsider) 

https://www.businessinsider.com/best-private-

high-schools-america-2014-11 

5. 2018 5 з 8000 Ніч  
(The Niche) 

https://www.niche.com/k12/search/best-private-

high-schools 

 

Проаналізувавши американські аналітичні видання: Бізнес Інсайдер, Ніч, 

Форбс, Уол Стріт Джорнал та Уорс можна стверджувати, що рейтингові 

оцінювання приватних шкіл США складаються за чіткими критеріями, згідно з 

ретельним аналізом даних Міністерства освіти США, а саме: оцінки учнів 

за результатами тестування; дані коледжів про кількість студентів, які вступили 

з приватних шкіл; відгуки батьків та учнів про навчальне середовище закладів 

освіти. Отже, очевидно, що Дальтон-школа з 1919 р. стабільно займає 

одну з домінантних позицій серед приватних навчальних закладів країни 

Гольдман (Goldman), 2014). 

Навчальна програма поділена на п’ятитижневі навчальні блоки, після 

котрих учні мають тиждень для складання тестів. Щоб уникнути 

перевантаження підготовкою до складання тестів не більше, ніж з двох 

основних предметів в один день, для учнівм Дальтон-школи попередньо 

розробляється графік складання тестових завдань. Наприклад, тести з 

англійської мови відбуваються у понеділок та п’ятницю; контроль знань з 

математики – по вівторках та середах; контрольні завдання з іноземних мов 

http://webreprints.djreprints.com/
https://www.businessinsider.com/best-private-high-schools-america-2014-11
https://www.businessinsider.com/best-private-high-schools-america-2014-11
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складаються у понеділок та вівторок; тести з дисциплін наукового блоку 

передбачено по середах та четвергах, а з історії – по четвергах та п’ятницях. 

Отже, перейдемо до розгляду структури Дальтон-школи в м. Нью-Йорку 

на прикладі старшої школи (Big Dalton), яка складається з таких підрозділів: 

адміністративного, академічного, спортивного, кураторського, медичного, 

технологічного та підрозділу соціальних проєктів. 

До складу Адміністративного підрозділу Великого Дальтону входять: 

директор Дальтон-школи, директор старшої школи, помічник директора 

старшої школи, помічник директора старшої школи з навчальної роботи, 

помічника директора старшої школи з роботи з учнями та секретар. 

Адміністрацію очолює директор Дальтон-школи. Зазначимо, що Х. Паркхерст 

23 роки (1919–1942 рр.) керувала школою на посаді директора. Пріоритетом 

діяльності директора є встановлення загальної стратегії для всіх Дальтон-шкіл. 

Директор також очолює Раду Адміністрації, завданням якої є формування 

напряму діяльності навчального закладу та, за необхідності, вирішення питань, 

які стосуються учнів усіх рівнів навчання. Важливо, що учнів заохочують 

знаходити можливості звернення з будь-яких питань до директора закладу, але 

більше схвалюється вирішення проблем на відповідних рівнях структури 

старшої школи. 

Директор старшої школи контролює всі аспекти діяльності старшої 

школи та працює в Раді Адміністрації задля консолідації бачення розвитку 

старшої школи з концепцією розвитку всього закладу. Разом з помічниками 

директор старшої школи встановлює політику школи, яка має на меті 

вдосконалення можливостей для отримання освіти з дотриманням принципів 

Дальтон-плану. Спілкування з учнями відбувається в години прийому за 

попереднім записом, або в будь-який час, за можливості. 

Помічник директора старшої школи відповідальний за управління 

повсякденною діяльністю шкільної громади, а також за дотримання всіма 

шкільними об’єднаннями політики школи. Водночас можливе сумісництво з 

посадами декана однієї з паралелей, завідувача відділення та вчителя. Помічник 
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директора старшої школи з навчальної роботи працює з завідувачами відділень, 

факультету, учнями, а також з помічниками директора середньої та молодшої 

школи для координування упровадження ідей Дальтон-плану з метою 

забезпечення прогресу в навчанні учнів. Він є ключовою фігурою в багатьох 

видах діяльносіт, зокрема в розробленні навчальних планів та програм. 

Помічник директора старшої школи з навчальної роботи допомагає учням з 

академічним плануванням, незалежними навчальними проєктами, літніми 

програмами. Він також координує академічні внутрішні й закордонні поїздки 

учнів.  

Помічник директора старшої школи з роботи з учнями координує всі види 

діяльності учнів. Тісно співпрацюючи з керівниками комітетів та клубів, він 

забезпечує контроль за фінансовими потоками (включаючи фінансову 

допомогу), організаціями, учнівським Урядом, поїздками учнів, які 

непередбачені програмою, публікування, розкладом особливих подій. Також 

він може обіймати посаду декана однієї з паралелей або вчителя. 

Секретар працює безпосередньо з учнями, батьками, факультетом, 

радниками і диспетчером з розкладу, щоб складати точний розклад та 

реєстрацію й зарахування учнів. 

Академічний підрозділ складається з завідувачів департаментів (секцій), 

деканів, радника (House advisor), диспетчера з розкладу, координатора з 

міжшкільних питань та бібліотекарів. 

Завідувач департаменту узгоджує рішення учнів стосовно обрання 

предметів за вибором у певному департаменті. В його обов’язки також входить 

розроблення та виконання навчальних планів і програм, здійснення 

академічного наставництва, яке передбачає переконання учнів у слідуванні 

програмним вимогам. 

Декани відповідальні за розвиток паралелі як академічного і соціального 

середовища. Вони аналізують академічну звітність учнів, здійснюють 

безпосередню взаємодію з учнями, радниками та батьками. У старшій Дальтон-

школі працює 4 декани, відповідно для 9, 10, 11 та 12 класів. 
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Радник (House advisor), співпрацює напряму з учнями, котрі мають 

академічні та соціальні проблеми, здійснюючи персональне наставництво. 

Диспетчер з розкладу координує складання розкладу з персоналом та 

учнівською спільнотою. 

Координатор з міжшкільних питань надає допомогу у виборі 

позашкільної діяльності та курсів, які доступні для учнів незалежних шкіл, 

серед яких є Дальтон-школа. До таких шкіл належать: Бреарлі (Brearley), 

Браунінг (Browning), Колледжіейт (Collegiate), Чaпін (Chapin), Найтінгейл 

(Nightingale/Bamford), Спенс (Spence) та Трініті (Trinity). Особливо визначаємо 

Маунтін Скул (Mountain School) – академічну програму, розраховану на один 

семестр, під час якого учні працюють на фермі в шт. Вермонт. 

Академічний підрозділ налічує в середньому п’ять або шість 

бібліотекарів, які з метою використання учнями різноманітних джерел для 

досягнення академічних результатів знайомлять їх з доступними ресурсами для 

індивідуального читання, виконання проєктів, досліджень, індивідуальних 

завдань. 

Спортивний підрозділ очолює директор з фізичного виховання. Голова 

департаменту керує спортивними програмами, метою яких є надання школою 

можливостей для підтримки здоров’я та фізичної культури учнів. Цікаво, що за 

кількістю вчителів (10), департамент з фізичної культури займає 4 місце поряд з 

математичним департаментом. 

Директор підрозділу соціальних проєктів контролює проведення 

різноманітних проєктів, які поєднують практичне навчання з елементами 

суспільної діяльності; співпрацює з організаціями поза межами школи. 

 Діяльність кураторського підрозділу спрямовано на підтримку політики 

школи щодо міжнаціональних відносин в сфері навчання й працевлаштування. 

Психолог відповідає за психологічне, соціальне й емоційне самопочуття всіх 

членів громади старшої школи; організовує консультації кваліфікованих 

фахівців щодо розв’язання соціальних проблем. Три куратори допомагають 

учням вдосконалювати та закріплювати навчальні й організаційні уміння.  
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Медичний працівник відповідальний за стан здоров’я учнів та вчителів. У 

разі потреби звільнення від занять за медичними показниками у школі 

вимагається звернення учнів до медичного працівника. 

Технологічний підрозділ на чолі з директором налічує 10 фахівців, які 

підтримують повноцінну та стабільну платформу для інтегрування 

різноманітних технологій в навчання.  

Отже, ми розглянули структуру Дальтон-школи, розподіл 

адміністративного та науково-педагогічного складу за підрозділами. Звідси, 

робимо висновок, що засади управління учнівською навчальною, науковою та 

виховною роботою чітко прописані та делегуються відповідним підрозділам. 

Окрім шкільної структури, в склад якої входить педагогічний колектив, ми 

проаналізуємо як організована учнівська спільнота. 

Чимало педагогів-дослідників вважають, що школа, має бути своєрідною 

соціальною лабораторією, в якій кожен із учнів має вирішувати складні життєві 

питання, з якими б він стикався у дорослому віці (Венке, 2018; Деркін, 1926; 

Дьюї, 1922; Дріас, 2016; Знанєцький (F.Znaniecki), 1931; Млодовська, 1926; 

Паркхерст, 1922; Ровід (H.Rowid), 1931; та ін.). Структура школи, максимально 

повинна відбивати структуру суспільства, наслідуючи його основну ідею, яка 

полягає у взаємодії індивідів, що відбувається в процесі реалізації особистих 

потреб кожного члена суспільства. Дальтон-школа є осередком шкільних 

об`єднань, спільнот, клубів, товариств. Можливо припустити, що у вертикалі 

шкільної влади Дальтон-школи також відбувається імітування вертикалі 

державної влади.  

Сучасним трендом світової архітектури вважаються за A. Хове (A. Hoeve) 

напрямки біоміміки (biomimicry), геоміміки (geomimicry) (Хове, 2012, c.9). За 

тлумачним словником Колінз (Сollins) – біоміміка – імітування життя, з 

використанням штучних біологічних систем. Геоміміка – імітування реального 

поселення (геополісу) шляхом відтворення будівель, ландшафту, тощо (Ванг 

(Wang), 2016, c.25). Геоміміка уможливлює появу визначних пам’яток в будь-

якій частині світу.  
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Розглядаючи архітектуру як структуру або проект будь-чого, а 

суспільство, як об’єкт імітування, ми можемо припустити, що, так звана 

соціоміміка (sociomimicry) – це імітування суспільного життя, з використанням 

його структури, яка була створена штучно. Учнівська спільнота Дальтон-школи 

нагадує суспільство в мініатюрі. На прикладі архітектури учнівської спільноти 

Дальтон-школи, ми вбачаємо в цьому імітування, яке можемо назвати 

соціомімікою. На нашу думку, учнівська спільнота та шкільне середовище 

Дальтон школи функціонує за максимально наближеним до суспільства в 

мініатюрі зразком. Риси соціоміміки в Дальтон-школі можна простежити за 

трьома показниками: організація навчального процесу; побудова структурних 

підрозділів Дальтон-школи; вертикаль учнівської влади Дальтону. На 

підтвердження цього, ми розглядаємо наявність суспільних норм й установ, 

суб’єктів та елементів соціального спілкування. У контексті взаємодії шкільної 

спільноти Дальтону, ми розрізняємо також наявність елементів державності. 

Вони полягають у формі організації учнівського правління. Учнівський Уряд 

очолює владу, яка має публічний характер управління. Учнівський Уряд 

реалізовує повноваження через систему спеціально створених комітетів, клубів, 

організацій, за допомогою яких здійснюється розвиток громади. У діяльності 

учнівського Уряду, ми вбачаємо функціонування шкільної учнівської громади 

старшої Дальтон школи, яке наближене до взаємовідносин між членами 

суспільства та найголовніше підготовку до взаємодії в дорослому суспільстві, 

усвідомлення та прийняття активної участі в процесах, які відбуваються в 

ньому. 

Дальтонський учнівський Уряд є форумом для громадського обговорення 

рызних проблем та координування учнівських комітетів. Учнівський Уряд 

Дальтон-школи у своїй діяльності спирається на Конституцію, в преамбулі до 

якої йдеться, що «Ми, учні Дальтон-школи, з метою покращення якості життя в 

Дальтоні та поза його межами, координації учнівської діяльності, розподілу 

учнівського бюджету та представлення інтересів учнів, встановлюємо цю 
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Конституцію» (High School Handbook, 2012, с.39-59). Конституція налічує сім 

статей.  

Перша стаття, складаючись з трьох частин, регулює законодавчу владу. 

Частина 1 статті I, регламентує склад Асамблеї, до складу якої входять учні з 

усіх факультетів, та тих, хто має право голосу під час її сесій. Кворумом 

вважається присутність мінімум 100 членів Асамблеї, з мінімумом 10% 

представників кожної з паралелей класів. Асамблея розглядає та голосує за 

резолюції та проєкти, окрім питань студентського бюджету, затвердження або 

розпуску Кабінету.  

Частина 2 статті I Конституції Дальтон-школи передбачає склад Кабінету 

на чолі з Президентом. До Кабінету входять Віце-президент, Казначей, Комітет, 

представники Студентської ради, Президенти паралелей та інші офіційні особи, 

призначені Президентом. Кабінет відповідальний за координацію посадових 

обов’язків, попередній розгляд проєктів, які виносяться на розгляд Асамблеї, 

витрати фондів студентської казни (до 800$, витрати понад 800$ узгоджуються 

шляхом голосування на сесії Асамблеї), попередній розгляд студентського 

бюджету, узгодження усіх позик. 

Частина 3 статті I Конституції уповноважує Директора Дальтон-школи як 

Почесного Президента накладати вето на рішення Кабінету, які можуть 

негативно позначитись на розвитку чи іміджу Дальтон-школи. 

Друга стаття, складається з чотирьох частин. Частина 1 статті II 

регламентує процедуру обрання та обов’язки Президента та членів Комітету. 

Президент та Віце-президент й представники Студентської ради обираються 

Асамблеєю навесні строком на один рік.  

Частина 2 статті II встановлює процедуру обрання одного або двох 

Президентів кожної з паралелей, які представляють інтереси в Кабінеті Уряду 

та Адміністації Дальтон школи. 

Частина 3 статті II передбачає призначення обраним Президентом 

Парламентаря, який контролює дотримання процедур, передбачених 

Конституцією.  
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Частина 4 статті II визначає процедуру відставки, у разі, якщо Віце-

президент Казначей, Президент паралелі класів або представник Студентської 

ради не в змозі виконувати обов’язки протягом обраного терміну. 

Стаття III Конституції регламентує роботу низки Комітетів старшої 

школи, кожен з яких несе відповідальність за координування обраного виду 

діяльності учнів з метою сприяння розвитку учнівської спільноти. Вона містить 

3 частини, в яких прописані цілі та процедури обрання відповідальних за 

учнівські організації. У частині 1 статті III визначається процедура обрання, та 

кількість (не більше трьох) очільників Комітетів. Устав Комітету, затверджений 

як найменше двома третинами голосів, основні цілі та вимоги до членства 

передбачені частиною 2 статті III Конституції Дальтон-школи. 

Діяльність клубів, устав, основні цілі та вимоги до членства й 

підпорядкування керівників прописані в 3 частині статті III. Кожен клуб 

повинен бути закріплений щонайменше за одним радником факультету з метою 

координації керівників клубів стосовно організації їхньої роботи. В 3 частині 

також прописана процедура інформування про зібрання та контроль за 

відвідуванням учасників клубів.  

Стаття IV присвячена казні. 1 частина передбачає, що Кабінет несе 

відповідальність за процедуру затвердження бюджету та всіх витрат фондів 

учнівського бюджету. Віце-президент казначей представляє бюджет на 

наступний рік до кінця жовтня поточного року з урахуванням усіх доступних 

фондів, ресурсів, витрат на проєкти та залишок на витрати різного призначення. 

Частина 2 статті IV визначає право будь-якого учня отримати позику. 

Звернення учня про позику повинно бути у формі заяви, в якій вказано точну 

суму та дату повернення. Позики надаються для різних призначень, які визнані 

Віце-президентом казначеєм прийнятними та узгоджуються Кабінетом. 3 

частина статті IV передбачає перехід усіх невитрачених коштів фондів в 

бюджет наступного року. 

Стаття V стосується виборів. Вона складається з трьох частин, в яких 

затверджено строки та процедуру обрання наступного Уряду. Стаття VІ, 
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складаючись з 3 частин, регламентує процедуру відставки будь-якої урядової 

особи за заявою будь-якого члена Асамблеї. Така заява вважатиметься дійсною 

за умови її підписання 150 членами Асамблеї. У разі подання заяви стосовно 

відставки Президента паралелі класів, вона вважатиметься дійсною за умови її 

підписання лише 40 учнями, представниками паралелі. 

Стаття VІІ стосується Поправок до Конституції Дальтон-школи. 

Прикметно, що за перші десять років ХХІ ст. було внесено 8 поправок до 

Конституції. Аналізуючи Конституцію Дальтон-школи, ми переконані: таким 

чином демократичні засади школи відбиваються й у шкільному 

самоврядуванні. Учні набувають практичних навичок взаємодії в шкільній 

структурі самоврядування, маючи право голосу, відчуття самоповаги та поваги 

один до одного. 

Наступний документ, який регламентує роботу вертикалі 

самоврядування, – це Правила та процедури Уряду старшої Дальтон-школи. В 

цьому документі зазначені процедури подання документів до розгляду, сценарії 

проведення дебатів, вимоги до процесу голосування. 

До складу комітетів, передбачених частиною 1 статті ІІ Конституції 

Дальтон-школи входять 10 наступних: 

«Блакитний пропор» (Blue flag) – комітет Дальтонського літературного 

видання, яке видається двічі на рік. Щотижневі зібрання комітету гуртують 

учнів, доробки яких будуть опубліковані в журналі. 

«Громадська служба» (Community Service) – залучає всіх охочих учнів до 

різноманітних проєктів в м. Нью-Йорк. Планується один проєкт на місяць. 

Проєкти передбачають благодійні акції, прогулянки, діяльність прикладного 

характеру. Комітет залишається інтегральною частиною Дальтон-плану. 

«Комітет з навчання» (Curriculum) – комітет координує події шкільного 

значення, такі як симпозіуми. Він працює як система стримувань і противаг у 

контексті адміністративних і факультетських рішень, зокрема щодо 

розроблення, затвердження й дотримання розкладу. 
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«Дальтоніан» (Daltonian) – комітет видання офіційної газети старшої 

Дальтон-школи, яка виходить 8-10 разів на рік. Видання висвітлює новини, 

політику, спорт та розваги. Фінансування видання газети частково відбувається 

в наслідок продажу реклами та підписки, а також шляхом надання позики 

студентським Урядом. 

«Комітет з навколишнього середовища» (Environment) – головне завдання 

цього комітету полягає в підвищення рівня свідомості учнів стосовно 

збереження навколишнього середовища шляхом організації різного роду акцій, 

подій та зустрічей. 

«Мистецький комітет» (Fine arts) – шкільна організація, діяльність якої 

спрямована на виявлення та розвиток талантів. Робота комітету полягає в 

організації виставок студентських робіт. Комітет також публікує щорічний 

журнал, який містить широкий спектр художніх творів учнів. 

«Комітет з прав людипи» (Human rights) опікується підвищенням рівня 

свідомості учнів Дальтон-школи щодо порушень прав людини як в локальному, 

так і міжнародному просторі.  

«Інтра-школа» (Intra-School Activity (ISAC)) – протягом року комітет 

працює над проведенням заходів загальношкільного значення, які спрямовані 

на формування та підвищення духу шкільної громади. 

«Комітет з виконавського мистецтва» (Performing Arts (PAC)) – 

зазначений комітет займається організацією виступів школярів і вчителів. Двічі 

на рік комітет організовує визначну подію Фейз (Phase). Вечір музики та 

гумору збирає всіх охочих в шкільному театрі «Мартін» (Martin Theatre). 

Наступний захід, яким опікується «Комітет з виконавського мистецтва» в 

Дальтон-школі – це Кав’ярні (Coffee Houses), що уособлюють культурні 

зібрання у супроводі акустичної музики, поезії та читання. 

«Щорічник» (Yearbook) – комітет відповідальний за видання щорічного 

довідника старшої Дальтон-школи. 

Отже, характеризуючи механізм шкільної організації учнівської 

спільноти, ми вбачаємо в ньому публічним характер, визначаємо його як 
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систему спеціально створених комітетів, клубів, організацій, за допомогою 

яких здійснюється реалізація повноважень Учнівського Уряду. Дальтон-школа 

має прототип соціальної лабораторії, виховуючи активних та ініціативних 

громадян. На прикладі архітектури учнівської спільноти Дальтон-школи ми 

вбачаємо імітування учнівською спільнотою дорослого суспільства, яке 

можемо назвати соціоміміка. Відбувається імітування соціальної структури 

шкільною громадою в межах школи, яку ми можемо вважати соціальною 

лабораторією, створеною штучно, що можна вважати так званим 

«соціомімічним» аспектом при розгляді механізму організації учнівської 

спільноти Дальтон-школи.  

 

 

2.2 Встановлення ідей Дальтон-плану в шкільній освіті Нідерландів 

 

 

Нідерланди вже на початку минулого століття почали впроваджувати 

новітні підходи в організації освітньої системи. З часу підписання урядом у 

1917 р. «Закону про свободу освіти» педагоги в Нідерландах отримали великі 

повноваження створювати власні навчальні програми, започатковувати власні 

школи. В 1917 р. Марія Монтессорі вперше відвідала країну, де й було 

започатковано перше «Монтессорі товариство». Нідерланди можна вважати 

країною, яка тісно пов’язана з зародженням та розвитком методу Монтессорі, 

оскільки можна вважати символічною зустріч М. Монтесорі з Гуго де Фрізом 

(Hugo De Vries), професором біології Амстердамського університету. 

Знайомство з його дослідженнями стосовно «сенситивних періодів» 

надзвичайно вплинуло на М. Монтессорі та стало підгрунтяям для 

обгрунтування нею своїх поглядів на особливості розвитку і навчання учнів 

(Монтессорі, 1917).  

Романець (2010) вважає зародженням «генетики», як науки про 

спадковість та мінливість, саме той період, коли одним з основоположних 
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відкриттів, які лягли в основу формування положень та методів генетики – 

відкриття Г. де Фрізом явища мутацій та особливих періодів у тварин, що  

характеризувались найвищою сприйнятливістю, під час яких тварини 

здобували необхідні знання, вміння та зразки поведінки. Загалом можна 

констатувати, що відкриття Г. де Фріза знайшло відображення в педагогічних 

роботах М.Монтессорі, оскільки педагог спостерігала такі самі явища й у дітей. 

Після Другої світової війни педагог оселилась в Королівстві Нідерланди, де й 

провела решту свого життя. Зазначене пояснює популярність методики 

Монтессорі в цій країні. Переважна більшість початкових шкіл Нідерландів в 

основному базується на певній освітній філософії. Надзвичайно популярною є 

методика Монтессорі, Дальтон-план, Песталоцці-план та Йена-план. Більшість 

таких шкіл є державними, але деякі спеціальні школи також можуть 

підтримувати одну із вказаних освітніх філософій (Романець, 2010).  

Зауважимо, що перш, ніж охарактеризувати впровадження ідей Дальтон-

плану в шкільну освіту Нідерландів, слід окремо зупинитися спробі визначити 

основні періоди його розвитку у цій країні. Ми вважаємо, що правомірним буде 

поділити цей процес на два періоди, а саме: 

І період – сталий дальтопланівський (1924–2000 рр.); 

ІІ період – євроконсолідаційний (2001 р.–дотепер). 

Перший період (1924–2000 рр.) – характеризуємо як період активного 

розвитку Дальтон-плану у статусі другої за наслідуваням педагогічної 

технології в системі освіти Нідерландів. Верхню межу першого сталого 

дальтопланівського періоду – 1924 р. відносимо до відвідування групи 

нідерландських педагогів у складі комітету Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 

разом з Філіпом Конштамом низки експериментальних Дальтон-шкіл в Англії. 

З того часу Дальтон-план впроваджується в освіту Нідерландів. У межах цього 

періоду відбулося заснування першої Дальтон-школи в 1928 р. Він також 

визначається заснуванням в 1931 р. Нідерландської Дальтон-асоціації 

(Nederlandse Dalton Vrereniging (NDV) з метою сприяння освіті, що базується на 

принципах Дальтон-плану. 
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Продовж другого євроконсолідаційного періоду (2001 р.–дотепер) – 

характеризовуємо Нідерланди як осередок популяризації та поширення 

навчання за Дальтон-планом. Початок євроконсолідаційного процесу в 

контексті розповсюдження педагогічної технології Дальтон-план, повязуємо з 

заснуванням в Нідерландах асоціації Дальтон Інтернешнл 30 березня 2001 року. 

Ця організація ініціювала появу низки Дальтон-асоціацій в таких країнах як: 

Австрія, Німеччина, Польща та Чеська Республіка. Зазначені організації 

уповноважені на такі види діяльності: ознайомлення з досвідом упровадження 

ідей Дальтон-плану; підготовку та сертифікацію педагогічних працівників, 

номінування та сертифікацію Дальтон-шкіл. 

Як зазначалося на початку підрозділу, у 1924 р. група нідерландських 

педагогів у складі комітету Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, разом з 

Ф. Конштамом відвідала низку експериментальних Дальтон-шкіл в Англії. За Р. 

Берендс (R. Berends), тих пір освіта згідно з принципами Дальтон-плану є 

складовою інноваційної освіти в Нідерландах (Берендс, 2020).  

На початку ХХ ст. реформаторські настрої в педагогіці Нідерландів не 

зупинились лише на критиці «старих» шкіл, але й сприяли появі «нових» 

освітніх моделей та закладів освіти. Як свідчить аналіз автентичних джерел, у 

початкових школах Нідерландів здійснюється систематичне упровадження та 

розвиток ідей Дальтон-плану, який в цій освітній системі має назву суб-

Дальтон-план (sub-Dalton plan).   

Хоча Дальтон-план став одним із найпопулярніших методів в 

Нідерландах на початку ХХ ст., враховуючи той факт, що перша Дальтон-

школа для дівчат в Нідерландах була заснована у 1928 р., сама ж засновниця 

Дальтон-плану відвідала країну набагато пізніше – 23 квітня 1952 р. 

Наступного дня після офіційного прийому в ратуші, Х. Паркерст мала нагоду 

відвідати Дальтон-школу (Паркхерст, 1952). В той час школа під керівництвом 

Ван дер Гіра (Van der Geer) налічувала 200 учнів. Візит до Дальтон-школи в 

м. Роттердам передбачав два етапи.  
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На першому етапі відбулася зустріч в школі під супроводом генерального 

консула, аташе по культурі, інспекторів та американського журналіста служби 

NBC для записів трансляції візиту. Х. Паркхерст була задоволена просторною 

світлою будівлею школи, обладнанням «навчальних лабораторій» та святковим, 

урочистим настроєм учнів. Також, Х. Паркхерт детально вивчила шкільну 

документацію. На другому етапі, кількома днями пізніше Х. Паркхерст вже 

відвідала Дальтон-школу задля більш інтенсивного спостереження за самим 

навчальним процесом та оцінювання прогресу в роботі школи (Паркхерст, 1957).  

В межах візиту до Нідерландів, Х. Паркхерст виступила з лекціями в 

музеї Боймана в Муніципальному університеті Амстердама та в Гаазі. У 1957 р. 

королева Нідерландів Юліана нагородила Х. Паркхерст за вагомий внесок та 

вплив на розвиток освіти Нідерландів орденом Оранських-Нассау і назвала на її 

честь школу в м. Роттердам (the Order of the Oranje-Nassau, 1957).  

Оскільки предметом дослідження обумовлено вивчення використання 

ідей Дальтон-плану в шкільній освіті Нідерландів, зазначимо, що в цій країні 

ідей Дальтон-плану наймасовіше упроваджуються в початковій шкільній освіті. 

Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів разом з 

муніципальними урядами здійснюють контроль за освітньою політикою країни. 

У Нідерландах розрізняють такі типи навчальних закладів: загальні, спеціальні 

та приватні. Усі типи навчальних закладів знаходяться під юрисдикцією 

державного органу – Інспекції освіти (Inspectie van het Onderwijs). Інспекція має 

повноваження вимагати від навчального закладу повного дотримання освітньої 

політики, зміни політики в разі необхідності та в разі недотримання вимог може 

ініціювати закриття навчального закладу.  

Особливо звернемо увагу, що загальні школи в більшості впроваджують 

навчання за Дальтон-планом (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2019). 

Отже, початкова та середня освіта відноситься до обов’язкової освіти в 

Нідерландах. Середні, спеціальні (релігійні) та загально-спеціальні (нейтральні) 

школи отримують фінансову підтримку в рівному розмірі від Уряду держави 
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лише в тому випадку, якщо відповідають певним критеріям. Офіційно, 

навчання в таких закладах безкоштовне, хоча школам дозволяється приймати 

батьківські внески (ouderbijdrage). Приватні школи фінансуються з власних 

шкільних фондів. Приватні навчальні заклади на території Нідерландів не так 

поширені та не мають такої популярності, як скажімо в США, де вони 

вважаються елітними та є набагато чисельнішими. Підтвердженням цього 

факту є те, що навіть члени королівської родини традиційно відвідують 

спеціальні або загальні школи. Середні школи знаходяться під контролем 

місцевих органів управління освітою. Спеціальні ж школи, конфесійні (певної 

релігійної конфесії), які підтримують обраний релігійний напрямок, контролює 

рада школи. Ті школи, які проголошують релігійну рівність відомі як загально-

спеціальні (нейтральні) школи. Це простежується на всіх рівнях освіти 

Нідерландів (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019). 

Початкова освіта в Нідерландах охоплює категорію учнів віком від 

чотирьох до дванадцяти років. Початкова школа (basisschool) поділяє учнів на 

вісім вікових груп. До першої групи відносять дітей віком 4 років, до другої 

групи – віком 5 і так далі. Діти першої і другої груп відвідують окремий 

навчальний заклад на кшталт дитячого садка (kleuterschool), який з 1985 р. був 

приєднаний до структури початкової школи. Відвідування такого закладу 

необов’язкове для дітей першої вікової групи, але для другої групи – 

обов’язкове. Перші два класи початкової школи мають на меті соціалізацію 

дитини, адаптацію до нового середовища, нових соціальних умов, зміни 

звичного розкладу та способу життя аби уникнути порушень емоційного стану, 

пов’язаного з незвичними умовами життя й діяльності. 

 У зв’язку з цим, упродовж зазначеного адаптаційного періоду віддається 

перевага ігровим методам навчання. Основним завданням такої форми 

діяльності є формування емоційного контакту, довіри вихованців. Організація 

освітнього середовища, яка сприяє вільному розвитку творчої особистості 

дитини також нагадує радше дитячий дошкільний заклад, аніж шкільний. 

Навчання письму, читанню та арифметиці приділяється увага з шестирічного 
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віку, тобто учням третьої групи. Іноземна мова вводиться або в першій або в 

сьомій чи восьмій групі, залежно від навчального закладу. Ключовим 

вважається тест Сіто (Cito Eindtoets Basisonderwijs) від Центрального інституту 

розвитку тестів, який проходять учні восьмої групи. Результати тесту є 

важливими при виборі типу середньої освіти. Але все ж таки рекомендація 

вчителя, разом з думкою учня та його батьків залишаються вирішальними у цій 

процедурі (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).  

Освітня система Нідерландів характеризується новаторством, 

демократичністю, відкритістю та доступністю. В 1996 р. важливим кроком в 

цьому напрямку став дозвіл муніципалітетів на перехід до незалежного 

управління, тобто більше державних шкіл отримали можливість стати 

незалежними. Багато державних шкіл практикують організацію навчального 

процесу на принципах Дальтон-плану. 

У 2008 р. освіта Нідерландів посіла 9 місце з-поміж найкращих освітніх 

систем світу за даними Міжнародної програми оцінювання учнів (Programme 

for International Student Assessment, PISA), створеної за ініціативи Організації 

економічного співробітництва та розвитку. У 2017 р., після додавання 5 нових 

ключових показників в систему оцінювання, Нідерланди в рейтингу найкращої 

освіти в світі зайняли вже 11 місце з рейтинговим показником в 67 балів, 

залишивши позаду такі країни як Бельгія (65), Німеччина (63), Франція (50) та 

США (47) (PISA, 2017). 

У педагогічній практиці Нідерландів після методу Монтессорі друге 

місце за популярністю заслужено посідають школи, навчальний процес яких 

відбувається згідно з принципами Дальтон-плану. Передумови зростання 

кількості шкіл, які засновані на педагогічних засадах Дальтон-плану полягають 

в тому, що навчання вибудовано на принципах свободи, співпраці та 

найголовнішій характерній рисі, яка відрізняє Дальтон-план від інших 

педагогічних технологій, – керованим бюджетом часу, що високо цінується 

вчителями, батьками й учнями. Це стосується свободи в організації школи, 

вибору освітньої концепції, співпраці з іншими інституціями тощо.  
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На початку ХХІ ст. в Нідерландах з’явилась організація з міжнародного 

обміну досвідом упровадження ідей Дальтон-плану, як основної філософії 

Дальтон-шкіл. 30 березня 2001 р. був підписаний офіційний акт про заснування 

асоціації Дальтон Інтернешнл (Dalton International). Організацію очолює 

засновник, Президент, старший консультант Дальтон Інтернешнл – Роель 

Рьонер (Roel Röhner).  

У своїх працях Президент міжнародної асоціації зазначає: «Ми розуміли, 

що заснування Дальтон Інтернешнл може вплинути на майбутнє. У сучасному 

суспільстві співпраця з іншими країнами настільки нормальна, що ми часом 

забуваємо, що розмовляємо різними мовами. Країни експортують товари, але в 

галузі освіти ми обмінюємось хорошими знаннями. Це наша спільна мова» 

(Р. Рьонер, 2018, с.19). 

Визначальною характеристикою нашого історико-педагогічного 

дослідження щодо поширення ідей Дальтон-плану стало виникнення двох 

ключових організацій: нідерландської Дальтон Інтернешнл (2001 р.) (ДІ) та 

Польської Дальтон Ассоціації (2007 р.). Особливе значення у цьому сенсі має 

діяльність міжнародної організації Дальтон Інтернешнл. Як зазначає її 

Президент Р. Рьонер у своєму зверненні, присвяченому 20 річниці організації, 

заснування цієї організації стало «результатом інтенсивної співпраці моєї 

Дальтон-школи в центрі м. Утрехт (Нідерланди) з чотирма новаторськими 

початковими школами в м. Брно (Чехія). Разом ми почали шукати більше 

міжнародних контактів з Дальтоном та організовували відвідування Дальтон-

шкіл в м. Нью-Йорк (США) та м. Сідней (Австралія)» (Рьонер, 2021).  

Місією організації є збереження спадщини Х. Паркхерст. На меті є 

стимулювання інновацій в контексті навчання за Дальтон-планом і сприяння 

його розвитку шляхом міжнародного обміну досвідом, а саме: ознайомлення з 

досвідом впровадження Дальтон-плану; підготовка та сертифікація 

педагогічних працівників, номінування та сертифікація Дальтон-шкіл. Робота 

організації може бути схарактеризована високою якістю процесів 

упровадження Дальтон-плану та високими стандартами сертифікації шкіл і 
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вчителів. З метою піклування про високі стандарти, відмічаємо критичне та 

осудливе ставлення до незаконного використання назви "Dalton International", 

або до її додавання до назв шкіл. З огляду на зазначене, наголосимо, що 

міжнародну діяльність у галузі підготовки, ліцензування осіб для роботи в 

якості Дальтон-консультанта або сертифікації закладів можуть здійснювати 

лише офіційні Дальтон Асоціації в Австрії, Чехії, Нідерландах та Польщі (Див. 

рис.2.2). 

 

Рис. 2.2  Дальтон організації 

Примітка.       рік заснування  

Дослідження засвідчило, що Нідерланди – єдина країна, в якій 

уповноваження щодо розвитку ідей Дальтон-плану поділені між двома 

організаціями: Нідерландською Дальтон Асоціацією (Niederländische Dalton 

Vereinigung (NDV)) і Дальтон Інтернешнл.  

В Австрії подібні уповноваження має Австрійська Дальтон Асоціація 

(Dalton Österreich). У Чехії такі повноваження має Чеська Дальтон Асоціація 

(Czech Dalton), у Німеччині – Німецька Дальтон Асоціація (Dalton Vereinigung 

Deutschland). Асоціації цих двох країн організовують щорічну Дальтон-

конференцію. Зазначимо, що в Чехії та Німеччині не існує структурних 
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аспірантських досліджень Дальтон-плану. Школи підтримують одна одну в 

розвитку.  

Водночас, у Польщі повноваження має Польська Дальтон Асоціація 

(Polskie Stowarzyszenie Dalton), Дальтон-консультанти якої пройшли навчання в 

Дальтон Інтернешнл. Польські Дальтон-консультанти проводять семінари для 

викладачів, результатом яких є отримання офіційних сертифікатів: «Польська 

Дальтон-школа» (Polish Dalton School) та «Польський Дальтон-учитель (Polish 

Dalton Teacher). Суттєвий внесок роблять Дальтон-консультанти, 

співпрацюючи з різними педагогічними ЗВО, опікуючись вивченням Дальтон-

плану на курсі аспірантури. На початку грудня 2019 р. за сприяння ДІ в 

Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща) на курсі аспірантури 

розпочато навчання з подальшим отриманням сертифікату «Міжнародний 

Дальтон-вчитель». Студенти матимуть можливість проходити практику в 

нідерландських школах, які є офіційними членами ДІ. Навчання триває два 

роки. Міжнародні Дальтон-консультанти мають вражаючий професійний 

досвід. Вони займають широке коло освітніх посад в міжнародних Дальтон- 

школах та Дальтон-асоціаціях по всьому світі (Австрія, Китай, Чехія, 

Нідерланди, Польща), зокрема: генеральний директор, директор з питань 

освіти, директор програм, керівник школи, керівник академічного факультету.  

З метою вивчення якості й ефективності інновацій упровадження ідей 

Дальтон-плану в шкільній освіті, була заснована Міжнародна дослідницька 

платформа. Передумовами створення платформи стали процеси, пов’язані з 

глобалізацією та інтеграцією, які зумовили різке зростання соціальної 

мобільності та попиту на кваліфікований і талановитий персонал. На базі 

зазначеної платформи створено групу вчених задля глибокого аналізу джерел, 

пов’язаних з досвідом використання дальтонпланівської технології. Група 

складається з викладачів різних закладів освіти, а саме: Університет ім. Адама 

Міцкевича в Познані, Польща (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); 

Університет м. Лінц в Австрії (Universität Linz); Шеньчжень Дальтон-школа 

Сіньхуа в Китаї (Shenzhen Dalton Xinhua School) та Венке Перспектіф у 
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Нідерландах (Wenke Perspectief). Наукові ініціативи реалізовуються у співпраці 

з офіційною Австрійською Дальтон Асоціацією та Польською Дальтон 

асоціацією. Вивчення матеріалів цієї Платформи дає підстави для висновку, що 

основною метою їх діяльності є просування інноваційних, міждисциплінарних 

дослідницьких проєктів. Міжнародну дослідницьку платформу Дальтон 

Інтернешнл створено терміном на чотири роки, який може бути подовжений. 

Ключовим завданням Міжнародної дослідницької платформи є підтримка 

Дальтон шкіл та освітніх організації по всьому світу задля дослідження якості 

та ефективності дальтонпланівської технології в галузі альтернативної освіти. 

Очолює Міжнародну дослідницьку платформу Агата Совінська, виконавчий 

директор Дальтон Інтернешнл. У межах наукової діяльності Міжнародної 

дослідницької платформи Дальтон Інтернейшнл затверджено перелік тем 

дослідження, що представлені у табл.2.2. 

Таблиця 2.2 

Дослідження Міжнародної дослідницької платформи Дальтон 
Інтернейшнл (Dalton International) 

 
№ 
з/п 

Назва дослідження Автор(и) 
дослідження 

Заклад Країна 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

«Дослідження педагогіки 
Дальтон-плану в сучасній 
польській шкільній реальності» 

“The researching of the Dalton 
Plan Pedagogy in a contemporary 

Polish school reality” 

 

 

Рената Міхалак 
(Renata 

Michalak) 

 

Університет 
ім.Адама 

Міцкевича 
Факультет 

педагогічних наук 

 

Польща 

 

2. 
 

«Інноваційне викладання 
іноземних мов в академічній 
практиці у світлі Дальтон-

плану»  
“The innovative teaching of foreign 

languages in academic practice the 

light of the Dalton Plan” 

 

Рут Нокс (Ruth 
Knox), Агата 

Совінська 

 

Дальтон-школа 
Штерншуле 
(Sternschule); 

Дальтонська 
Міжнародна 
дослідницька 
платформа 

 

Австрія 
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Продовж.табл.2.2 

 
1 2 3 4 5 

 

3. 

 

«Дослідження теорії та практики 
інтернаціоналізованого управління 
базовою освітою» 

“Research on the Theory and 
Practice of Internationalized 

Running of Basic Education”  

 

 

Трейсі Чен 

 

Китайський 
департамент 
Dalton 

International 

 

Китай 

 

4. 

 

«Дослідження історії Дальтон 
шкіл у Польщі. (аналіз архівних 
джерел, історія реалізації 
Дальтон-плану та його 
трансформація» 

“The research of history of the 
Dalton Schools in Poland” 

 

 

Агата Совінська 

 

Дальтонська 
Міжнародна 
дослідницька 
платформа 

 

Нідерланди 

5.  

«Значення викладання та 
навчання емоційного інтелекту в 
Дальтон-школах» 

“The value of teaching and 
learning emotional intelligence in 

the Dalton Schools” 

 

 

Аннемарі Венке 
(Annemarie 

Wenke), Агата 
Совінська 

 

Дальтонська 
Міжнародна 
дослідницька 
платформа;  

 

Нідерланди 

  

Як бачимо з таблиці 2.2, Міжнародна дослідницька платформа проводить 

аналіз діяльності шкіл, що пропонують широкий спектр навчальних програм, як 

національних, так і міжнародних. Крім того, Міжнародною дослідницькою 

платформою передбачено тісне партнерство з багатьма провідними світовими 

шкільними групами з метою моніторингу, впровадження та дослідження 

технології Дальтон-план на всіх етапах навчання, задоволення їх зростаючих 

потреб у керівництві та допомоги у виявленні й розвитку талановитих 

послідовників. До прикладу, у табл. 2.3 наведемо дані щодо участі Дальтон-

шкіл у проведенні дослідження з питань інноваційних підходів до 

вивчення англійської мови (Dalton International, 2021). 



120 

 

Таблиця 2.3 

Участь Дальтон-шкіл – членів Дальтон Інтернейшнл в дослідженні з 
питань інноваційного вивчення англійської мови  (Dalton International) 

№ 

з/п 

Назва школи Місцезнаходження 

1. Дальтон-школа Штерншуле (Sternschule Dalton School) м.Дойчландсберг, 
Австрія 

2. Дальтон-школа Шеньчжень (Shenzhen Dalton Xinhua 
School) 

м.Шеньчжень, Китай 

3. Дальтон-школа Унструтталь (Daltonschule Unstruttal) м.Унструтталь 

Німеччина 

4. Дальтон-школа Леуверік (Daltonschool de Leeuwerik) м.Лейдердорп, 
Нідерланди 

5. Дошкільний навчальний заклад №148 (Kindergarten nr 148 
‘Mali Europejczycy’) 

м.Познань, Польща 

6. Дошкільний навчальний заклад №34 (Kindergarten nr 34) м.Кошалін, Польща 

  

Дальтон Інтернешнл спрямована на постійний розвиток шкіл. Зрозуміло, 

що лише якісна Дальтон-школа взмозі забезпечувати відповідне освітнє 

середовище для розвитку учнів та ефективності школи. Візія й місія школи 

повинні відповідати філософії Х. Паркхерст щодо ефективності, заповзятливого 

життя та роботи, відповідальності, взаємодії в шкільному середовищі, навчання 

на досвіді. Аналіз документів міжнародної асоціації Дальтон Інтернешнл 

показує, що забезпечення якості освіти за принципами Дальтон-плану полягає в 

стандартизації та сертифікації. З 1 січня 2019 р. набули чинності «Стандарти 

акредитації та критерії «Міжнародної Дальтон-школи» (“Accreditation Standards 

and Criteria “International Dalton School”) (Dalton International, 2021).  

Процес забезпечення якості, який спрямований на допомогу школам 

постійно розвиватися та вдосконалюватися практикуючи ідеї Дальтон-плану, 

полягає в безперервному професійному розвитку під керівництвом 

міжнародних Дальтон-консультантів та підтримці регулярних контактів з 

виконавчим директором Dalton International. По всьому світу, процес 

забезпечення якості дальтонпланівської освіти складається з постійної 

програми підтримки, керівництва та вдосконалення для школи та всіх її 
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співробітників. Це гарантує, що школи, акредитовані Дальтон Інтернешнл, 

продовжують утілювати найвищі стандарти дальтонпланівської освіти. 

Критерії «Міжнародної Дальтон-школи» розподілено за п’ятьма 

стандартами, а саме: першим стандартом передбачено визначення візії та місії 

школи; другий стандарт присвячено вимогам до сертифікації вчителів; третій 

стандарт передбачає основні норми та правила діяльності школи; четвертий 

стандарт стосується процедури переатестації шкіл, які вже отримали сертифікат 

«Міжнародної Дальтон-школи»; п’ятий стандарт окреслює уповноваження 

щодо присвоєння статусу «Міжнародної Дальтон-школи». 

Розглянемо детально кожен з п’яти стандартів, представлених Дальтон 

Інтернешнл.  

Стандарт перший передбачений для шкіл, які подають заявку на 

проходження сертифікації та отримання сертифікату «Міжнародна Дальтона-

школа», містить такі положення:  

1. Школа створює Положення щодо місії школи у співпраці зі шкільною 

адміністрацією (членами правління), вчителями, персоналом, батьками, учнями 

та громадою; 

2. Школа формує свою візію, освітні цілі та філософію згідно з 

Положеннями місії школи, які збігаються з потребами шкільної громади, 

відповідно до реформування організації навчання за Дальтон-планом; 

3. Кожна школа зобов'язана підготувати план принаймні на чотири роки, 

в якому перераховані всі цілі та всі міжнародні заходи; 

4. Школа підтримує зв'язок з виконавчим директором Дальтон 

Інтернешнл між навчальними сесіями, які проводять міжнародні Дальтон-

консультанти та після них;  

5. Школа втілює місію та візію співпрацюючи з персоналом; 

6. Школа визначає, документує та контролює цілі для втілення й розвитку 

візії; 

7. Школа розвивається та постійно підтримує напрям міжнародної 

діяльності, її учнів та шкільної громади. 
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Стандарт другий стосується сертифікації викладачів та складається з 

таких положень: 

1. Усі вчителі повинні виконати навчальну програму, щоб отримати 

сертифікат «Міжнародний Дальтон-учитель»; 

2. Усі види діяльності здійснюються виключно міжнародними Дальтон-

консультантами та / або членами правління Дальтон Інтернешнл; 

3. Постійний зв'язок між виконавчим директором Дальтон Інтернешнл та 

керівництвом відносно прогресу підготовки вчителів. Доступність виконавчого 

директора Дальтон Інтернешнл для вчителів передбачена в межах постійних 

«онлайн конференцій». 

Стандарт третій передбачає виконання загальних правил. Школа, яка 

подала заявку на участь у процесі акредитації, повинна відповідати таким 

початковим вимогам: 

1. Школа повинна брати активну участь у міжнародній діяльності; 

2. Школа повинна бути відданою процесу постійного вдосконалення; 

3. Школа повинна брати участь в процесі акредитації щонайменш два 

повних навчальних роки; 

4. Уся шкільна спільнота повинна бути готова долучатися до процесу 

становлення «Міжнародної Дальтон-школи»;  

5. Дальтон Інтернешнл може в будь-який час відкликати ліцензію на 

використання назви «Міжнародна Дальтон-школа» офіційним листом / 

електронним листом, аргументуючи відмову; 

Стандарт четвертий застосовується для шкіл, які вже сертифіковані, та 

отримали сертифікат «Міжнародна Дальтон-школа». Процедурою повторної 

акредитації передбачено, що: 

1. Усі «Міжнародні Дальтон-школи», сертифіковані Дальтон Інтернешнл 

до 2019 року, повинні пройти аудит; 

2. Аудит для всіх «Міжнародних Дальтон-шкіл» проводять члени 

правління Дальтон Інтернешнл та Міжнародні Дальтон-консультанти кожні три 

роки; 
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3. Усі вчителі, які працюють у «Міжнародній Дальтон-школі» повинні 

пройти додатковий курс підготовки, задля поновлення сертифікату 

«Міжнародний Дальтон-учитель»; 

4. Усі «Міжнародні Дальтон-школи» повинні подати звіт, в якому вказана 

діяльність школи, стосовно розвитку ідей Дальтона-плану на місцевому та 

міжнародному рівнях. Звіт подається мінімум за два роки функціонування 

школи.  

Перелік напрямів та заходів діяльності школи, відображений в звіті, може 

містити: проєкти з іншими Дальтон-школами; співпраця з школами та 

вчителями з різних країн з метою навчання; участь у дослідженнях Дальтон 

Інтернешнл; підтримка нововведень, які впроваджує Дальтон Інтернешнл; 

участь у Міжнародніх Дальтон-конференціях.  

Тривалість часу, необхідна для досягнення поставлених цілей, кінцевим 

результатом яких є відповідність статусу «Міжнародна Дальтон-школа» 

варіюється для кожної школи. Програма пристосовується до конкретних потреб 

кожної школи. Звідси, передбачається самооцінка поточної діяльності школи за 

підтримки виконавчого директора Дальтон Інтернешнл та Міжнародних 

Дальтон-консультантів (Dalton Intenational, URL: (https://daltoninternational.org/).  

Стандарт п’ятий характеризує уповноваження школи зі статусом 

«Міжнародна Дальтон-школа». Як зазначалося вище, Дальтон Інтернешнл – 

єдина установа, яка має повноваження надавати школам статус «Міжнародна 

Дальтон-школа». В стандарті зазначається, що такі школи є представниками 

дальтонпланівської технології, що забезпечують найвищі стандарти в галузі 

освіти, етики, соціальних норм та цінностей. Дальтон Інтернешнл – це офіційна 

організація, школи зі членством якого розташовані в усьому світі 

(Див.табл.3.4). Для того, щоб отримати дозвіл на використання назви 

«Міжнародна Дальтон-школа», школа повинна пройти процесс становлення. 

Мінімальний строк упровадження Дальтон-плану в шкільне навчання до 

отримання сертифікату «Міжнародна Дальтон-школа» складається з двох 

повних навчальних років, максимальний – з трьох років (Град (Grad), 2018).  
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Процес становлення (акредитації) школи та реформування освітньої 

траєкторії відповідно до ідей Дальтон-плану передбачає декілька етапів: 

підготовчий, початковий та завершальний.  

На підготовчому етапі школи представляють план розвитку, в якому 

зазначається, яким чином школа хотіла б запровадити в організацію навчання 

ідеї Дальтон-плану. Після зустрічі із співробітниками школи та обговорення 

програми з представниками Дальтон Інтернешнл, складаються навчальні 

програми для запропонованих дисциплін.  

Початковий етап передбачає підготовку педагогічних працівників. 

Важливим аспектом навчального процесу є додаткова підготовка вчителів 

безпосередньо в класних кімнатах, що створює умови, наближені до практики 

навчання за Дальтон-планом. Упродовж першого року учителі повинні пройти 

щонайменше п’ять різних модулів, приблизний зміст яких відображено у 

таблиці 2.6. Після навчання на базі школи, яка проходить акредитацію, для 

вчителів передбачене стажування в одній із Міжнародних Дальтон-шкіл. Під 

час навчальної практики (стажування) можливо складання додаткових модулів. 

Наприкінці першого року школа подає «План розвитку ідей Дальтон-плану» як 

орієнтир на другий рік, включаючи оцінку викладання, управління класом та 

навчальну програму, зауважуючи напрями вдосконалення. 

Завершальний етап характеризується самостійним упровадженням 

школою технології Дальтон-плану. Упродовж другого року вчителі проходять 

останню, обов’язкову, частину підготовки, яка складається з п’яти модулів. 

Наприкінці другого навчального року впровадження ідей Дальтон-плану в 

процес навчання школи, яка акредитується, комітет Дальтон Інтернешнл 

проводить аудит. Після позитивної оцінки комітету, школа отримує офіційне 

визнання у формі сертифікату «Міжнародна Дальтон-школа».  

«Міжнародна Дальтон-школа» повинна проходити аудит кожні три роки, 

та щорічний тренінг, який проводять міжнародні Дальтон-консультанти. 

Підготовка програми щорічного навчання проходить за участі виконавчого 

директора Дальтон Інтернешнл. Процес спрямований на те, щоб забезпечити 
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заклади усіма нововведеннями в дальтопланівській освіті, а також 

зорганізувати додаткове навчання для нових учителів. 

Процес сертифікації (аудиту) може також проводитись місцевими 

Дальтон Ассоціаціями, підпорядкованими Дальтон Інтернешнл. Як зазначено 

вище, лише в Нідерландах співіснують дві незалежні одна від одної Дальтон 

організації, які взаємовизнають свої повноваження (Див.рис.2.2).  

Зауважимо, що Дальтон Інтернешнл після проведення аудиту та 

успішного проходження процесу сертифікації номінує сертифікатами 

«Міжнародна Дальтон-школа», місцеві ж Дальтон Асоціації видають 

сертифікати «Дальтон-школа». У першому кварталі 2021 р. п'ятнадцять 

навчальних закладів використовують назву «Міжнародна Дальтон-школа».  

Таблиця 2.4 

«Міжнародні Дальтон-школи» – члени Дальтон Інтернешнл (2021 р.), 
(Dalton International) 

№ 
з/п 

Назва школи Місцезнаходження 

1 2 3 

1. Школа Ескем (Ascham school) м.Сідней, Австралія 

2. Дальтон-школа Штерншуле (Sternschule Dalton 
School) 

м.Дойчландсберг, Австрія 

3. Дальтон Дігі (Dalton DigiTNMS) м.Вельс, Австрія 

4. Дальтон-школа Шеньчжень (Shenzhen Dalton 
Xinhua School) 

м.Шеньчжень, Китай 

 

5. Початкова Вінчьжоу Дальтон-школа (Wenzhou 

Dalton Elementary School) 

м.Вінчьжоу, Китай 

6. Дальтон коледж (Dalton College Izmir)  м.Ізмір, Туреччина 

7. Дальтон-школа Унструтталь (Daltonschule 

Unstruttal) 

м.Унструтталь, Німеччина 

8. Дальтон-школа Ахтбан (Daltonschool de Achtbaan) м.Амерсфорт, Нідерланди 

9. Християнська початкова школа Де Матен (Chr. 
Daltonschool de Maten) 

м.Ден Хем, Нідерланди 

10. Дальтон-школа Делфта 

 (Delftse Daltonschool) 

 

м.Делфт, Нідерланди 

11. Дальтон-школа Леуверік (Daltonschool de 
Leeuwerik) 

м.Лейдердорп, Нідерланди 
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Продовж. табл.2.4 

1 2 3 

12. Початкова школа Шалабалова (ZŠ a MŠ 

Chalabalova) 

м.Брно, Чеська республіка 

13. Школа Гузова (ZŠ a MŠ Husova)  

14. Школа Мазарова(ZŠ Masarova)  

15. Школа Горацьке (ZŠ Horácké náměstĭ)  

 

 Процедура функціонування місцевих Дальтон Асоціацій, які є членами 

Дальтон Інтернешнл, передбачена 9 статтями зазначеними в документі 

«Стандарти акредитації та критерії «Міжнародної Дальтон-школи» 

(“Accreditation Standards and Criteria “International Dalton School”) (Dalton 

International, 2021).  

 стаття перша передбачає, що статус «Міжнародна Дальтон-школа» 

надає школам лише Дальтон Інтернешнл; 

 стаття друга регулює формування місцевих Дальтон Асоціацій, а саме 

визначення, що місцеву Дальтон Асоціацію може бути засновано групою 

міжнародних Дальтон-шкіл або принаймні трьома національними або 

міжнародними Дальтон-експертами з різних інституцій у співпраці з Дальтон 

Інтернешнл, який скеровує діяльність Асоціації перші три роки; 

 стаття третя наголошує на легітимній діяльності місцевої Дальтон 

Асоціації; 

 стаття четверта визначає, що місцеві Дальтон Асоціації можуть 

призначити школам статус «Дальтон-школа»; 

 стаття п’ята передбачає, що місцева Дальтон Асоціація надає 

сертифікати «Дальтон-школа» після аудиту комітетом національних Дальтон-

експертів та одним або кількома представниками Дальтон Інтернешнл; 

 стаття шоста вказує, що лише дотримання процедури номінації шкіл 

уможливлює аудит; 
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 стаття сьома визначає тривалість дії сертифікату «Дальтон-школа» 

упродовж трьох років. Після закінчення трирічного терміну сертифікату 

місцева Дальтон Асоціація повинна знову відвідувати школу. У разі 

припинення діяльності місцевої Дальтон Асоціації, повторне відвідування 

організовує Дальтон Інтернешнл; 

 стаття восьма передбачає, що процедура функціонування місцевої 

Дальтон Асоціації повинна підтримуватися державною шкільною інспекцією і 

бути інтегрована у процедуру національної інспекції; 

   стаття дев’ята передбачає у разі відсутності в країні офіційної Дальтон 

Асоціації, заклад, котрий ініціює співробітництво, повинен укласти взаємний 

контракт з Дальтон Інтернешнл, що зазначено в «Стандарти акредитації та критерії 

«Міжнародної Дальтон-школи» (Dalton International, (https://daltoninternational.org/).  

Конракт між Дальтон Інтернешнл та стороною, яка ініціює 

співробітництво, підписується обома сторонами та передбачає такі пункти: 

угода про співпрацю встановлює розмір щорічного фінансового внеску; 

використання міжнародного високо впізнаваного бренду “Dalton International” 

має бути винагороджено субсидіюванням фонду; підтримка процесів на місці 

шляхом робочих консультацій, семінарів та тренінгів, надання конкретних 

матеріалів Дальтон-плану здійснюється на основі фіксованого контракту на 

кожен вид діяльності; Дальтон-експертиза надаватиметься міжнародними 

Дальтон-консультантами; Дальтон Інтернешнл несе відповідальність за 

навчання місцевих Дальтон-консультантів; створення навчальної програми, 

заснованої відповідно до місцевих освітніх вимог, здійснюється під час 

спільних консультацій.  

Для полеміки, обміну досвідом, передачі передових освітніх практик або 

інформації про події, що пов’язані з дальтонпланівською технологією,  

міжнародною організацією Дальтон Інтернешнл засновано декілька 

періодичних видань. Статті, опубліковані в періодичних виданнях, надихають 

директорів та вчителів шкіл змінювати напрями функціонування шкільної 

освіти та вдосконалювати методи роботи.  
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У Польщі видавництвом Sorman публікується щоквартальний журнал 

«Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka» («Натхнення Дальтона. Теорія і 

практика») польською мовою за сприяння Польської Дальтон Асоціації. Також 

в межах видавничої діяльності публікуються онлайн-курси, книги для вчителів, 

вихователів, батьків та дітей, присвячені дальтонпланівській технології.  

Натомість, Нідерландьска Дальтон Асоціація (NDV) видає журнал 

нідерландською мовою «DaltonVisie». Видання призначене для всіх, хто 

займається та цікавиться освітою на принципах Дальтон-плану. Журнал 

«DaltonVisie» («ДальтонБачення») виходить чотири рази на рік. Члени 

Асоціації отримують журнал автоматично (Dalton Visie, URL 

http://daltonvisie.nl). В Німеччині видається наукове періодичне видання 

німецькою мовою «Dalton Deutschland. Schriftenreihe zur Daltonpädagogik» 

(«Дальтон Німеччина. Збірник наукових праць з дальтонпланівської 

педагогіки»). 

У вимогах до закладів, що починають процес впровадження ідей 

Дальтон-плану в освітній процес, останніми роками зазначається організація 

щорічних Міжнародних Дальтон-конференцій у співпраці з Дальтон 

Інтернешнл з обов’язковою участю міжнародних Дальтон-консультантів в 

семінарах. Передбачено також запрошення для участі в щорічних Міжнародних 

Дальтон-конференціях в Європі представників закладів, які ініціювали процес 

впровадження ідей Дальтон-плану.  

Заакцентуємо на тому, що міжнародна діяльність Дальтон Інтернешнл 

об’єднує Дальтон Асоціації, Міжнародні Дальтон школи та Дальтон школи 

міжнародними заходами в у м. Девентер (Нідерланди) за сприяння ДІ та 

Нідерландької Дальтон Ассоціації. Зокрема, в квітні 2014 р. було проведено 

Міжнародний Дальтон конгрес «Dalton ob koers» («Дальтон курс»); а в  

листопаді 2018 р. відбувся Міжнародний Дальтон конгрес «Daltononderwijs in 

de 21e eeuw» («Дальтонпланівська освіта в 21 ст.»). 

Яв відомо, організація та участь у Міжнародних конференціях та 

конгресах значно впливає на розвиток та поширення ідей Дальтон-плану не 
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лише на території Європи (Див. табл. 2.5), а й далеко за її межами. Наприклад, 

за сприяння ДІ в першому кварталі 2021 р. проведено: практичні семінари в 

м. Шеньчжень, м. Веньчжоу (Китай) – організатором, яких виступив 

Китайський відділ Дальтон Інтернешнл та Дальтон-школа Шеньчжень; та 

вебінар у м. Ізмір (Туреччина), зорганізаний місцевим Дальтон-коледжем.  

Таблиця 2.5 

Міжнародні заходи Дальтон Інтернешнл та Нідерландської Дальтон 
Асоціації на перше півріччя 2021 р. (Dalton International) 

 
№ 
з\п 

Назва заходу Місце проведення Дата проведення 

1. Міжнародний Дальтон день онлайн 17 березня 

2. Візит представників ДІ до Вінчьжоу 
Дальтон школи 

м.Вінчьжоу, Китай 21-24 березня 

3. Святкування 20 річниці Дальтон 
Інтернешнл 

онлайн 30 березня  

4. Зустріч в цифровому Дальтон кафе 
(Daltoncafé) 

онлайн 12 квітня 

5. Конференція в початковій Вінчьжоу 
Дальтон школі 

м.Вінчьжоу, Китай 20 квітня 

6. Міжнародна онлайн Дальтон 
конференція (Czechdalton) 

онлайн 13 травня  

 

Узагальнення результатів дослідження дозволило виокремити 

особливості поширення ілей Дальтон-плану упродовж євроконсолідаційного 

періоду, а саме: Дальтон Інтернешнл є центральною організацією, яка 

забезпечує високу якість процесів упровадження ідей Дальтон-плану та 

високими стандартами сертифікації шкіл і вчителів; якість дальтопланівської 

освіти передбачена стандартами та акредитаційними вимогами; наявність двох 

типів шкіл «Міжнародна Дальтон-школа» та «Дальтон-школа»; Дальтон-план 

за сприяння Дальтон Інтернешнл включено до змісту дисциплін освітніх 

програм аспірантур педагогічних ЗВО Польщі; запровадження ідей Дальтон-

плану відбувається в дошкільних та шкільних закладах освіти. 

За даними Міжнародної Дальтон Асоціації приблизно 5 % акредитованих 

шкіл в Нідерландах працюють за Дальтон-планом. Водночас, згідно з даними 
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польської Дальтон Асоціації, кількість шкіл, акредитованих Дальтон 

Інтернешнл в Нідерландах, сягає 50. Дальтон Інтернешнл здебільшого 

проводить навчання педагогічних працівників для початкових і середніх шкіл. 

Навчальні курси спрямовані на групи вчителів, склад яких не може 

перевищувати 15 осіб. Протягом чотириденного перебування навчальної групи 

у вартість навчання (3 дні) в розмірі 1950 євро входить:  

 одноденний навчальний семінар (включаючи всі матеріали, приклади 

навчальної програми, завдань, брошур, посібників тощо. Багато з них доступні 

англійською мовою), який складається з трьох модулів з двома Дальтон-

консультантами;  

 дводенний досвід практичної роботи у двох Дальтон-школах під 

керівництвом міжнародних Дальтон-консультантів (включаючи обід). Проїзд та 

перебування до вартості навчання не входять. 

Зміст підготовки вчителів передбачає: ознайомлення з філософією 

Дальтон-плану та його принципами; тренінг з розроблення й компоновки 

індивідуальних завдань; ознайомлення з методами підвищення мотивації до 

навчання, методами оцінювання знань, методами розв’язування проблем; 

вивчення підходів до диференціації навчання дошкільників в межах навчання 

за Дальтон-планом. 

Наведемо приблизний зміст модулів навчального семінару для вчителів 

середньої школи. Візьмемо за основу приклад розподілу навчального матеріалу 

для польських вчителів. Підготовка груп Міжнародною організацією Дальтон 

Інтернешнл відбувалась в 2020 р. (Dalton International, 2020). 

Таблиця 2.6 

Зміст (приблизний) модулів навчального семінару для вчителів  
 

Модулі Зміст 

1 2 

Модуль 1  Бачення Дальтон - освіти  
 Оптимізація управління в класі 
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Продовж. табл. 2.6 

1 2 

  Відпрацювання основних аспетів Дальтон-плану: незалежності, 
відповідальності та співпраці 
 Від самостійної роботи до самостійного навчання 

 Створення завдань на основі індивідуальних відмінностей 

 Ефект інструкції 
 Компоновка завдань за вибором на основі різних рівней розвитку учнів 

Модуль 2 

 

 Дальтон-план і навички 21 століття 

 Як зробити учнів власниками свого навчання 

 Оцінювання та рефлексія з дітьми 

 Звітність про роботу та успіхи учнів по Дальтон -плану 

 Розробка портфоліо учнів 

 Розробка портфоліо вчителів  
 Дальтон і різні рівні розвитку учнів 

 Методи кооперативного навчання, включаючи методики навчання, 
сприятливі для інтровертів 

 Десять способів мотивації учнів 

Модуль 3  Архітектура ідеального навчального середовища 

 Методи оцінки, рефлексії та ефективності навчання  
 Метод розв’язування проблем (використовуючи таксономію Блума на 
практиці) 
 Диференціація навчання дошкільників (Готові матеріали для 
використання на практиці) 
 Методи викладання англійської мови на ранніх етапах розвитку дитини, 
засновані на авторській програмі, з урахуванням потреб інноваційних Дальтон - 
шкіл. (Програма з готовими до використання матеріалами). 

 

Після проходження курсу навчання в Дальтон Інтернешнл, педагог може 

отримати сертифікат «Міжнародний Дальтон-вчитель» (рівень А) / 

«International Dalton Teacher» (LEVEL A). 

 

 

2.3 Піднесення ідей Дальтон-плану в шкільній освіті Польщі 

 

 

Початок ХХ ст. на території сучасної Польщі був ознаменований 

зростанням політичних і соціально-економічних суперечностей та загостренням 
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кризи колективної ідентичності, оскільки польське суспільство було розділене 

між Австро-Угорщиною (Австрією), Пруссією (Німеччиною) та Росією (третій 

поділ Речі Посполитої). Північна частина цетральних польських земель, 

враховуючи Варшаву та Познань була під пануванням Пруссії; Австрії 

належала південно-східна частина з Краковом, Львовом, Любліном, Тарновим. 

Майже всі руські землі Речі Посполитой та Велике Литовське Князівсьтво 

належали Росії (Савіна, 2012; Тищик, 2012).  

Економічні умови того часу диктували вимоги схарактеризовані появою 

нових галузей промисловості, технічних спеціальностей, службою по найму, 

впровадженням нових засобів виробництва, виникненням підприємництва, а 

саме монополістичних об’єднань та акціонерних товариств (Савіна, 2012). 

Технічний прогрес спричинив виникнення і бурхливий розвиток у Королівстві 

Польському таких нових галузей промисловості як: автомобілебудування 

(Варшава), важка промисловість (Кєльци, Бендзін), гірництво (Горішня 

Сілезія), залізниця, ливарництво (Домбровський басейн), переробка нафти 

(Галтчина, Борислав), ткацтво (Лодзь). Однак, розвиток галузей відбувався 

нерівномірно в окремих зонах, підпорядкованих різним країнам. На польських 

землях, наприклад, які знаходились під Прусською займанщиною було 

високорозвинене сільське господарство (Бороджей (Borodziej), 1972). Важка 

промисловість з’явилась раніше на землях, підпорядкованих Росії (Брацисевич, 

2015, с.185). Але незважаючи на це, криза 1900-1903 рр. в Росії негативно 

позначилась на розвитку промисловості Королівства Польського, адже 

відбулося значне зниження виробництва в багатьох галузях. За Зашкільняк 

(2017) вже в 1904 р. обсяг промислової продукції скоротився на третину, 

спричинивши безробіття у понід 100 000 робітників мануфактур.  

Зміни у розвитку суспільства країни спричинили не лише економічні 

чинники, оскільки освітня система Польщі також перебувала у перехідному 

періоді. Польські консерватори в меморіалі направленому до міністра 

внутрішніх справ серед вимог вказували такі: скасування правових обмеженнь 

для поляків; відновлення польської мови в адміністрації і шкільництві. Таким 
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чином відбувалась боротьба за національну шкільну систему на польських 

землях приєднаних до Росії, Німеччини та Австрії.  

У ті часи суттєво употужнюється ідея, що нація живе навіть тоді, коли не 

існує державність, інакше кажучи – що жива нація зберігає в собі якусь форму 

існування Польщі (Брацисевич, 2015, с.197). Ідея національної єдності, 

ідентичності та національної школи лягли в основу таємної політичної і 

просвітницької діяльності представників ліберальної та соціалістичної ідеології 

(Савина, 2012). Лібералізм призвів до величезних відмінностей у власності, 

гострого конфлікту між представниками класу капіталістів та робочим класом, 

появи зон бідності, величезних відмінностей в освіті тощо. За Врочинським 

(Krzystof Wroczyńsky) (2007), благодійність лібералізму коштувала занадто 

дорого. Як противага ліберальній ідеології (включаючи спротив та критику 

жорстких постанов цивільного Кодексу Наполеону, запроваджений ще на 

теренах Варшавського князівства) з’явилася ідея соціальної солідарності та 

інтервенціонізму держави у всіх сферах суспільного життя, обмеження 

власності, контролю за контрактами, запровадженням соціальної політики 

тощо. 

На нашу думку, розвиток соціалістичних ідей був спричинений такими 

чинниками: стрімким поширенням капіталістичної економіки, вільної 

конкуренції з усіма її недоліками, яка базувалася на індивідуалізмі та діяльності 

особливо активних людей, які не звертали уваги на менш спроможних, без 

початкового капіталу, з відсутністю великих матеріальних амбіцій, належної 

освіти тощо; соціальною нерівністю у всіх відношеннях, незважаючи на спроби 

зруйнувати феодалізм у 18 ст. У контексті соціалістичної ідеології вважалося, 

що власність перестала бути абсолютним і недоторканим правом. Власник мав 

право на свою власність, але мав також ж пов'язані з тим обов'язки 

(Врочинський, 2007). 

Наприклад, Леон Дюгі (Leon Duguit) вважав, що кожна людина 

зобов’язана виконувати певну функцію в суспільстві стосовно свого місця в 
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цьому суспільстві. Хто тримає благо, через те саме, може виконати завдання, 

які може виконати тільки він (Дюгі, 1938, с.9). 

У 1905 р. ідеї революції спричинили хвилювання в суспільстві, та стали 

приводом революційної активності на територіях, які зараз належать Україні, 

Польщі, Литві (Єкельчик, 2007; Сірополко, 2001; Субтельний, 1994). У 1905 р. 

відбулися страйки польських робітників в найбільших промислових центрах, 

оскільки завдяки розвитку індустріалізації, роль міст значно зросла 

(Зашкільняк, 2017). Не стали осторонь також і молодь, яка виходила на массові 

студентські та учнівські забастовки. Після революційних подій 1905-1907 рр., 

як вважають Тищик (2012), Зашкільняк (2017), російській владі довелося 

впровадити певні реформи. На польських землях, приєднаних до Росії, 

відбулися наступні зміни, а саме було оголошено дозвіл на: 

 викладання польською мовою релігії та польської мови в державних 

школах; 

 вживання польської мови в гмінних урядах; 

 інше віросповідання.  

Отже, на початку ХХ ст. надії на перемогу в боротьбі за національну 

шкільну систему на землях, приєднаних до Росії, були також підкріплені 

обіцянками царя Миколи ІІ про надання прав і свобод та виданням в жовтні 

1905 р. Маніфесту про скликання законодавчої Державної думи, до складу якої 

увійшли 36 послів Королівства Польського (Тищик, 2012, с. 172). 

Протягом наступних років в Королівстві Польському відбувалися глибокі 

політичні перетворення, причинами яких були революційні події, внутрішні 

політичні зміни в державах, котрим були підпорядковані польські землі 

(Буковський (Bukowski), 1957). За Зашкільняком, наприклад в 1905-1907 рр. 

лише на території Київського генерал-губернаторства «відбулося 3924 випадки 

страйків та нападу на поміщицькі маєтки» (Зашкільняк, 2002, с.408), 

громадська ініціатива поляків сприяла створенню численних різноманітних 

культурно-освітніх товариств, профспілок, університетів, курсів. Визначимо 

наступні: Товариство «Польська шкільна матриця», створене в 1905 р. (а за 
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Зашкільняком на початку 1906 р.) та спрямоване на створення мережі народних 

шкіл; Товориство польської культури, Товариство «Світло», Товариство 

«Основа», спрямоване на заснування невеликих початкових польськіх шкіл, 

Товариство християнських робітників, створене в 1906 р. та ін.. 

Відновлення незалежної Польської держави відбулося в 1918 р. Після 

тривалого займаньства «польські землі та населення обєдналися в єдиний 

державний організм, що стало переломними моментом у розвитку 

загальнонаціональної свідомості та патріотизму» 11 листопада 1918 р. (Тищик, 

2012, с.181). Згідно з поширеною донині думкою, що поляки є майстрами 

імпровізації, процес будівництва основ державності був дуже швидким і 

відбувався успішно (Брацисевич, 2017, с.227).  

В 20-х рр. ХХ ст. існуючі суперечності між станом розвитку польської 

освіти і нестабільними веутрішньополітичними та економічними умовами, 

спонукали до критики старої школи, пошуків нових принципів виховання. 

Польська освіта жваво реагувала на нові реформаторські педагогічні течії 

(Рьонер, 2011; Ровід, 1931; Млодовська, 1926), що призвело до появи двох течій 

в педагогіці, які можливо розділити на прогресивну, яка передбачає рівні 

можливості доступу до здобування освіти для всіх категорій населення, та 

консервативну, яка обумовлює «привілейованість дітей громадської еліти» 

(Савіна, 2012; Ровід, 1929).  

У межах дослідження розвитку ідей Дальтон-плану в Польщі визначаємо 

три періоди: 1-й період – інноваційний польський (1925–1933 рр.), під час якого 

відбулося експериментальне впровадження Дальтон-плану в польську 

дошкільну та шкільну освіту; 2-й період – стагнації (1934–2006 рр.), 

схарактеризований критичним ставленням та відмовою від Дальтон-плану в 

навчальному процесі; 3-й період – євроконсолідаційний (2007 р.–дотепер), 

визначальними подіями якого зазначаємо: приєднання польських педагогів до 

процесу впровадження та популяризації ідей Дальтон-плану; створення 

польської Дальтон Асоціації – єдиної офіційної установи, уповноваженої 

Міжнародною організацією Дальтон Інтернешнл для навчання, атестації та 
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сертифікації педагогів, які навчатимуть за принципами Дальтон-плану, а також 

номінування дошкільних і шкільних закладів освіти виданням сертифікатів 

«Дальтон-школи»; кількісне й якісне зростання дошкільних і шкільних 

закладів, які вибудовують процес навчання на принципах Дальтон-плану. 

 Розглядаючи перший період розвитку ідей Дальтон-плану в Польщі, 

необхідно звернутися до аналізу діяльності визначної постаті польського 

педагога-реформатора, дидакта, патріота з активною соціальною позицією – 

Ядвиги Млодовської (1882–1934 рр.) (Jadwiga Młodowska), яка була 

прихильницею навчання за Дальтон-планом.  

Ядвіга Млодовська народилася 27 червня 1882 року в м. Пьотркув-

Трибунальський в родині адвоката. Стефан та Олена Млодовські мали чотирьох 

доньок, однією з котрих була Я. Млодовська. Активна соціальна позиція та 

патріотичні настрої батьків Я. Млодовської вплинули на неї. Описані вище 

соціально-історичні умови розвитку Польщі змушували педагогів створювати 

таємні товариства, Я. Млодовська вже під час навчання в гімназії в 1895–

1900 рр. організовувала таємні заняття з польської мови, географії та польської 

історії, через відсутність цих предметів у державній навчальній програмі. Вона 

також активно співпрацювала з Благодійним товариством та Комітетом 

допомоги політичним в’язням. Впродовж п’яти років (1903–1908 рр.) 

Я. Млодовська вивчала природничі науки в Ягеллонському університеті. У 

1910 р. захистила докторську дисертацію. З 1912 по 1916 рр. викладала 

шкільний курс німецької мови, географії та природничих наук в м. Краків. У 

1919 р. Я. Млодовська приїхала до м. Хельм, де організувала й очолювала на 

посаді директора Державну вчительську семінарію протягом 15 років. 

Отже, верхня межа 1-го періоду розвитку ідей Дальтон-плану у Польщі 

відноситься до 1925 р., оскільки педагог експериментально представила 

адаптований до польської школи Дальтон-план в 1925-1926 н.р. в Державній 

учительській семінарії м. Хелм. Нижньою межею періоду визначаємо 1933 р., 

що пов'язаний з опублікуванням 6 річного звіту роботи за Дальтон-планом, 
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однієї з небагатьох шкіл, яка залишилась вірною оригінальній технології 

Дальтон-план. 

В низці статтей, опублікованих упродовж 1925–1933 рр. в науково 

педагогічній літературі Польщі, Я. Млодовська ділилася своїм досвідом 

впровадження ідей Дальтон-плану, котрий вважала системою навчання, що 

забезпечувала повноцінну роботу всіх учнів. Доктор Я. Млодовcька виступала з 

лекціями з курсу сучасної педагогіки в Любліні, Лодзі, Кракові, Варшаві та 

Вільнюсі. Вона також публікувала результати дослідження, приймала групи 

вчителів, які цікавилась Дальтон-планом, організовувала семінари для вчителів 

та учнів (Млодовська, 1928b).  

За Млодовською (1926), Дальтон-план як система навчання мала такі 

показники ефективності: Дальтон-план усуває шкільну пасивність, відчуття 

втоми, завжди викликане пасивною поведінкою учнів; поверховість, 

несправедливе ставлення до набутих знань; надає учням можливість творчої 

роботи; надає досвід відносин, котрий пізніше використовуватимется в 

дорослому житті; допомагає регулювати твердість характеру учнів; допомагає 

учням набувати навички, за допомогою яких ретельно та вдумливо опрацьована 

інформація трансформуватиметься в процес здобуття власного погляду на світ.  

З огляду на зазначене, недолік Дальтон-плану Я. Млодовська вбачала 

лише в тому, що Дальтон-план «є найбільш інноваційною сучасною освітою» 

(Млодовська, 1926, с. 263). 

Серед найвідоміших робіт Я. Млодовської щодо популяризації та 

ознайомлення з досвідом практичного застосування ідей Дальтон-плану, які 

було опубліковано в польських науково-педагогічних виданнях визначимо такі:  

  «Система Дальтону» в журналі «Педагогічний рух», 1926 р. (“System 

daltoński”/„Ruch Pedagogiczny”);  

  «Використання системи Дальтону в польських школах» в журналі 

«Початкова школа», 1927 р. (“Zastosowanie systemu daltońskiego w szkołe 

polskiej”/ “Szkoła Powczechna”); 
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  «Самостійна робота в початковій школі» в журналі «Шкільна праця», 

1928 р. (“Samodzielna praca w szkole powszechnej”/„Praca szkolna”);  

  «Система Дальтону. Відображення через 6 років» в журналі «Огніво», 

1933 р. (“System daltoński. (Refleksja po latach 6-ciu”/ „Ogniwo”). 

Я. Млодовська зробила першу спробу впровадження ідей Дальтон-плану 

у школі м. Хельм в початковій освіті в Польщі. Також вона підготувала буквар 

для першого класу початкової школи, використовуючи принципи Далтон-

плану. Результати її дидактичної та освітньої діяльності були представлені у 

публікаціях «Система Дальтону у польській школі» та «Звіт про щорічну 

роботу за системою Дальтона в Державній учительській семінарії в Хельмі» 

(Млодовська, 1928a). 

У 1933 р., тобто за рік до своєї смерті Я. Млодовська в своїй роботі дала 

роз’яснення чому Дальтон-план упродовж 1924–1928 рр. був «дуже модним, 

вважався ліками від усіх хвороб освіти, йому приписали чудодійну силу 

тимчасового перетворення розуму учня та вчителя» (Млодовська, 1933, с.107). 

На думку авторки, розчарування приходить, якщо позбавити Дальтон-план його 

справжніх якостей лише в тому випадку, коли у процесі адаптації відбувається 

заміна основних принципів Дальтон-плану» (Млодовська, 1933).  

Через шість років практики, Державна учительська семінарія в м. Хельм 

та м. Люблін стали скоріш за все виключенням, оскільки залишились вірними 

тій перевіреній оригінальній формі організації навчання, яку першочергово 

представляв Дальтон-план. Я. Млодовська наголошувала, що шість років 

практики впровадження Дальтонпланівської технології дозволило 

педагогічному колективу сформувати своє ставлення до цінності системи, 

підкреслюючи, що це всього лише «система організації навчання, а не метод, 

тому він не контролює обсяг матеріалів» і не змінює освітню або дидактичну 

основу (Млодовська, 1933, с.108).  

Отже, дослідження свідчить, що Я. Млодовська та Х. Паркхерст 

підкреслювали велику перевагу Дальтон-плану в тому, що його можна 

використовувати в будь-якій школі, як з повним, так і дефіцитним 
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забезпеченням, з усіма методами навчання, що його можна використовувати в 

будь-який момент, а також можна відмовитися в будь-який момент і нічого не 

буде втрачено (Млодовська, 1933; Паркхерст, 1922).  

На прикладі польського досвіду Я. Млодовської, яка не допустила змін 

оригінальної форми Дальтон-плану в школі, що проводила навчання за 

Дальтон-планом, в той час коли польські педагоги пристосовували його до 

місцевих реалій, можемо припустити, що Дальтон-план вважається ефективним 

лише тоді, коли його впроваджено з мінімальною адаптацією. За значні 

досягнення в розвитку ідей Дальтон-плану на території Польщі Польська 

Дальтон асоціація проголосила 2021 р. – роком Ядвіги Млодовської.  

Упродовж дослідження другого періоду стагнації (1934–2006 рр.) спроб 

впровадження Дальтон-плану, або окремих його елементів в шкільній освіті 

Польщі нами не виявлено. Верхню межу періоду стагнації пов’язуємо з 1934 р. 

– роком смерті Я. Млодовської, яка надихалася та виступала ініціатором 

впровадження Дальтон-плану в польську шкільну освіту. Нижню межу 

повязуємо з 2006 р. в якому відбулося єднання польських педагогів у намірах 

упровадження ідей Дальтон-плану в шкільну освіту.  

Під час третього періоду розвитку ідей Дальтон-плану у Польщі 

з’ясовано, що на початку ХХІ ст. впровадження ідей Дальтон-плану в цій країні 

тісно пов’язане з однією із міжнародних організацій підтримки з питань освіти 

дітей – Всесвітньою організацією з дошкільного виховання 

Organisation Mondiale pour l´Éducation Présoclaire (OMEP), заснованою в 1948 р. 

Це міжнародна, неурядова, неприбуткова організація, яка займається розвитком 

дітьми віком від 0 до 8 років. Напрям діяльності передбачає захист та 

просування прав дитини на освіту по всьому світу, а також підтримку 

діяльності усіх закладів і організацій, що покращують доступність якісної 

освіти для всіх дітей.  

Упродовж третього євроконсолідаційного періоду (2007 р.–дотепер) в 

Польщі верхню межу повязуємо з візитом польської активної групи педагогів 



140 

 

до Нідерландів. В 2007 р. польський комітет цієї організації під час візиту до 

Нідерландів вперше зв’язався з Дальтон Інтернешнл (Нідерланди).  

Уже в 2009 р. в польській системі освіти мали місце спроби 

впровадження ідей Дальтон-плану, а саме в трьох дошкільних і початкових 

навчальних закладах. Піонерами виступили – Громадські ясла-садок №. 16 в 

м. Островець-Свентокшиський, ясла-садок № 31 у м. Варшаві та початкова 

школа ABIS у м. Лодзь. 

У 2011 р. була заснована польська Дальтон асоціація (Polish Dalton 

Association). На початку великий ентузіазм та рішучість польських педагогів 

спричинили не лише нагородження Міжнародними сертифікатами Daltonschool, 

а й популяризацію Дальтонської освіти. В Польщі це єдина офіційна установа, 

уповноважена міжнародною організацією Дальтон Інтернешнл проводити такі 

види діяльності: 

 навчання та атестацію Дальтон-вчителів («Дальтон-вчитель», тут 

розуміємо як вчитель, який працює за Дальтон-планом); 

 номінування закладів освіти;  

 навчання та сертифікацію Дальтон-консультантів; 

 аудит та видання сертифікатів «Дальтон-школи» дошкільним та 

шкільним закладам освіти. 

Організацію Dalton Poland очолює Президент Катаржина Дріас. 

Простежується позитивна динаміка та розширюється географія шкіл, якими 

опікується польська Дальтон Асоціація. На постійній основі спільно з Dalton 

International відбувається організація навчальних візитів польських груп в 

складі Польської асоціації Dalton до Нідерландів.  

Нині польська Асоціація Dalton опікується вже понад 50 яслами-садками 

та шкільними закладами у Польщі, 23 з яких вже отримали Дальтон-сертифікат 

польської Дальтон Асоціації (Дріас, 2016; 2018). 

У процесі вивчення документів щодо основних напрямів діяльності 

асоціації, нами з’ясовано, що Польською Асоціацією розроблено навчальну 

програму для викладачів та розгорнуту процедуру сертифікації навчальних 
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закладів. Процес сертифікації триває 2-3 роки. Подання заявки на отримання 

сертифікату «Дальтон-школа» може здійснюватися будь-яким державним чи 

приватним дошкільним навчальним закладом або закладом початкової та 

середньої освіти. Процедура сетрифікації передбачає такі етапи: 

1) прийняття резолюції педагогічною радою закладу, котрий подає заяву 

про отримання статусу «Дальтон-школи» і заяву про приєднання до Польської 

Дальтон Асоціації; 

2) навчання педагогічних працівників закладу згідно з заздалегідь 

спланованого графіку навчання упродовж 2 років. 

 За цей період консультанти Польської Дальтон Асоціації проводять 

тренінги для педагогів. Члени викладацького складу зобов'язані брати участь у 

всьому циклі професійного навчання, що проводиться консультантами; членам 

педагогічної ради школи також рекомендовано участь у конференціях, 

організованих Польською Дальтон Асоціацією та обмін досвідом з іншими 

дальтонськими установами; батькам дітей, які відвідують заклад, що проходить 

процедуру сертифікації, рекомендовано участь у процесі зміни концепції 

роботи закладу; крім того рекомендовано дотримання вказівок щодо критеріїв 

оцінювання та вимог, яким повинен відповідати заклад. Консультанти 

Польської Дальтон Асоціації надають підтримку закладам, що проходять 

процедуру сертифікації на етапі реалізації концепції освіти за Дальтон-планом, 

а також підтримують співпрацю та обмін досвідом між Дальтон-школами; 

3) сплата вартості навчання для педагогічного персоналу (навчальний 

цикл, вартість першого аудиту, організаційні витрати (проїзд та проживання 

консультантів Польської Дальтон Асоціації)). Розмір вартості навчання 

педагогів для кожного закладу визначається індивідуально; 

4) після дворічного навчання педагогічного персоналу консультант 

Польської Дальтон Асоціації проводить аудит об'єкта (державного чи 

приватного дошкільного навчального закладу або закладу початкової і 

середньої освіти, що подав заяву участі в процедурі сертифікації); 

5) проведення аудиту; 
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6) отримання сертифікату в разі позитивної оцінки аудиторів та членство 

в Польськії Дальтон Асоціації; членство передбачає сплату щорічного 

членського внеску в розмірі 1 злотого за кожного учня; 

7) сертифікат закладу діє максимум три роки. Після дати, зазначеної в 

сертифікаті, термін його дії закінчується; 

8) закладам, які не пройшли аудит, сертифікат «Дальтон-школа» не 

видається; 

9) післі сплину терміну дії сертифікату заклад не може використовувати 

назву «Дальтон-школа»; 

10) процедура повторного аудиту закладу після сплину терміну дії 

сертифікату передбачає повторну заявку на проведення аудиту. Повторний 

аудит служить для підтвердження якості та реалізації концепції освіти за 

Дальтон-планом. Вартість другого аудиту визначається індивідуально для 

кожного закладу та передбачає витрати на аудит та організаційні витрати; 

11)  після проходження аудиту вдруге та присвоєння сертифікату, дія 

якого передбачає максимум три роки, наступні аудити проводяться на основі 

звіту про розвиток навчального закладу «Дальтон-школа» (Polskie 

Stowarzyszenie Dalton, 2020). 

У цьому ми вбачаємо особливу увагу Польської Дальтон Аоціації до 

забезпечення якості підготовки педагогічного персоналу. За останні роки (2018-

2020 рр.) організовано понад 40 конференцій, присвячених освіті за Дальтон-

планом в межах активної співпраці з університетами, установами та 

організаціями, а також з Академією спеціальної педагогіки ім. Марії 

Гжегожевської у Варшаві, яка пропонує курс післядипломної освіти за 

напрямом «Класичні та альтернативні форми дошкільного навчання». Щорічно 

організуються Дальтонські конференції для педагогічних працівників шкіл та 

ясел, які підтримуються Дальтон Ассоціацією в Польщі (Див. табл. 2.7) 
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Таблиця 2.7 

Міжнародні конференції за сприяння Польської Дальтон Асоціації 

(Polskie Stowarzyszenie Dalton) 

№ 
з\п 

Назва заходу Місце проведення Дата 
проведення 

1. Міжнародна конференція «Edukacja Według Planu 
Daltońskiego – Wiedza i Praktyka» («Освіта за 

Дальтон-планом - знання та практика») 

м.Лодзь  листопад 

2012 р. 

2. Міжнародна конференція «Celujmy w Refleksję» 

(«Націлимось на Рефлексію») 
м.Кошалін листопад  

2014 р. 
3. Міжнародна Дальтон конференція для директорів 

та Дальтон координаторів «Edukacja Według Planu 
Daltońskiego – Wiedza i Praktyka» («Освіта за 
Дальтон-планом - знання та практика») 

м.Лодзь жовтень  
2015 р. 

4. Міжнародна наукова конференція «Rola i miejsce 
edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji 
w Polsce» («Роль та місце дальтонської освіти в 
трансформації освіти в Польщі») 

м.Познань листопада 

2016 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція 
«Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński 
odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych 
dzieci» («Майбутнє починається сьогодні - Дальтон-

план є відповіддю на різноманітність потреб 
розвитку дітей») 

м.Люблин листопад 
2017 р. 

6. ІХ Міжнародна Дальтон конференція «Horyzonty 

współpracy» («Обрії співпраці») 
онлайн Листопад 

2020 р. 

 

Неможливо оминути увагою вагомий внесок у сталий розвиток ідей 

Дальтон-плану в польському освітньому просторі д-ра Академії спеціальної 

педагогіки ім. Марії Гжегожевської Єви Левандовської (E. Lewandowska). 

Науковець, член правління польської Дальтон Асоціації висловлює активну 

позицію стосовно підтримки розвитку ідей Дальтон-плану. У своїх лекціях, 

педагог звертає увагу на питання переходу закладу освіти на дальтонпланівську 

технологію навчання та детальний аналіз аспектів, пов’язаних з викладанням за 

Дальтон-планом. З наукових робіт та лекцій д-ра Єви Левандовської ми 

розуміємо, що впровадження ідей Дальтон-плану, як альтернативної форми 

навчання є доказом того, що «…польська освіта дозріла до того, щоб не лише 
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дивитись на розвиток школи через призму історичних змін, а перш за все, 

імплементувати нові форми навчання в польську освіту та звертати свій погляд 

у далеке в майбутнє» (Левандовська, 2011). 

Школи, які використовують ідей Дальтон-плану, єдині у визнанні того 

факту, що така педагогічна технологія дозволяє забезпечити розвиток 

індивідуальності учня, його соціального досвіду, а особливою перевагою 

вважають уміння використовувати різні підходи та джерела стосовно пошуку 

інформації, яка є необхідною для організації й досягнення результатів у 

власних дослідженнях. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На підставі опрацювання дотепер невідомих і маловідомих в Україні 

архівних джерела у процесі дослідження розвитку ідей Дальтон-плану в США 

виокремлено й схарактеризовано два періоди його еволюції. Перший період – 

становлення (1910–1918 рр.) – у межах якого здійснювалося формулювання ідеї 

Дальтон-плану та окреслення його складових компонентів, експериментальне 

апробування основних принципів і організаційних умов в державній школі 

м. Долтон, шт. Массачусетс. Саме у 1910 р. Х. Паркхерст описала Лабораторний 

план – систему, призначену для реорганізації фізичної і соціальної структури та 

внесення змін у зміст шкільного навчання, а через 8 років відбулася перша 

повноцінна апробація цих ідей. Аналіз архівних матеріалів з унікальної історичної 

події – Панамо-Тихоокеанської міжнародної виставки, яка відбулася в м. Сан-

Франциско в 1915 р. засвідчив факти про результативну співпрацю М. Монтессорі 

та Х. Паркхерст у цей період щодо запровадженні в шкільну освіту США 

елементів індивідуалізованого навчання, що стали визначальною умовою для 

формування зазначених ініціатив у вигляді спеціальної педагогічної технології 

Дальтон-плану. 
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Визначальною подією другого періоду – сталий дальтопланівський (1919 р.–

дотепер) є відкриття Х. Паркхерст власної Дальтон-школи в м. Нью-Йорку за 

фінансової підтримки видатних бізнесменів, яка продовжує свою роботу в наші 

часи. З моменту заснування й донині класична Дальтон-школа в м. Нью-Йорк 

складається з таких закладів: «Малий Дальтон» (Little Dalton), в якому навчаються 

діти молодшого шкільного віку, та «Великий Дальтон» (Big Dalton) для учнів 

середньої та старшої шкіл. Дальтон-школа завдячувала суттєвій підтримці й 

популяризації Е. Рузвельт, яка захоплювалась діяльністю Х. Паркхерст та зробила 

вагомий внесок у покращення умов навчання та збільшення кількості учнівської 

спільноти. На підтвердження цього простежено динаміку зростання кількості 

учнівського контингенту та викладацького складу Дальтон-школи з моменту її 

заснування до початку ХХІ ст.. Так, у 1920 р. на 166 учнів нараховувалося 

5 вчителів; натомість у 2018 р. учнівська спільнота збільшилася приблизно до 

1300, а кількість педагогічного й адміністративного персоналу налічувала 

115 працівників у старшій і середній школі.  

З’ясовано, що структура середньої та старшої школи передбачає наявність 

семи підрозділів: адміністративного, академічного, спортивного, кураторського, 

медичного, технологічного та підрозділу соціальних проектів. Навчальний процес 

за Дальтон-планом здійснюється у спеціально оснащених лабораторіях, 

призначених як для індивідуальних, так і групових практичних занять з предметів. 

Дальтон-школа в Нью-Йорку налічує понад десяток навчальних лабораторій для 

опанування математики, англійської мови та літератури, архітектури, історії, 

фотографії, іноземних мов, а також наукові та комп’ютерні лабораторії. Дальтон-

школа, також є осередком шкільних об’єднань, спільнот, клубів, товариств. 

Динамічна та доброзичлива атмосфера шкільного середовища сприяє всебічному 

розвитку учнів, котрі цінують знання, переконані в тому, що дисципліна та 

відповідальність є основними чинниками отримання якісної освіти, яка в 

майбутньому слугуватиме не лише їх благополуччю, а й процвітанню суспільства.  

На підставі вивчення законодавчого забезпечення розвитку шкільної освіти 

у США в досліджуваний період встановлено суголосність основних принципів та 
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ідей Дальтон-плану державній освітній політиці, зокрема врахування ідей Дальтон 

плану, які полягають в індивідуалізації навчання, простежується в документі «Цілі 

2000 року: Закон про освіту Америки», в якому закцентовано на розробленні 

індивідуальних освітніх програм, які б проєктувалися на основі ретельної 

діагностики потреб учнів. Також у Законі передбачається, що освіта має спиратися 

на «індивідуальні освітні контракти», що має безпосереднє відношення до 

дальтонської технології навчання, оскільки укладання контрактів з учнями є 

характерною ознакою організації освітнього процесу за Дальтон-планом. 

Опрацювання автентичних джерел дає підстави до висновку про те, що 

Нідерланди, мають багаторічний досвід упровадження Дальтон-плану в 

дошкільну й шкільну освіту. Встановлено, що процес упровадження ідей Дальтон-

плану у цій країні можна поділити на два періоди: перший період – сталий 

дальтопланівський (1924–2000 рр.); другий період – євроконсолідаційний 

(2001 р.–дотепер). У межах першого періоду впровадження ідей Дальтон-плану 

розпочалося у 1924 р. з відвідування групою нідерландських педагогів на чолі з 

Ф. Конштамом низки експериментальних Дальтон-шкіл у Великій Британії. А вже 

через чотири роки, у 1928 р., було відкрито першу Дальтон-школу на території 

країни. З того часу Дальтон-план системно зреалізовується в шкільній освіті 

Нідерландів. Цей період також визначається створенням у 1931 р. Нідерландської 

асоціації Дальтона з метою сприяння розвитку шкільній освіті, що базується на 

принципах Дальтон-плану. Свідченням високого рівня визнання інноваційного 

потенціалу ідей Дальтон-плану в розвитку шкільної освіти Нідерландів є 

ініціювання королевою Нідерландів Юліаною нагородження Х. Паркхерст 

орденом Оранських-Нассау у 1957 р. та присвоєння її ім’я школі в м. Роттердам. 

Другий період характеризується утвердженням Нідерландів як осередку 

популяризації та поширення Дальтон-плану в європейських країнах. Початок 

євроконсолідаційного процесу в контексті розповсюдження педагогічної 

технології Дальтон-план, пов’язуємо із заснуванням 2001 р. міжнародної асоціації 

Дальтон Інтернешнл. Ця організація ініціювала створення низки Дальтон-

асоціацій у Австрії, Німеччині, Польщі та Чеській Республіці. Аналіз 



147 

 

джерелознавчої бази з теми дослідження дозволяє стверджувати, що у переважній 

більшості початкових шкіл Нідерландів навчальний процес здійснюється на 

організаційно-педагогічних засадах і принципах Дальтон-плану. За даними 

міжнародної асоціації Дальтон Інтернешнл приблизно 5 % акредитованих шкіл в 

Нідерландах працюють за Дальтон-планом, їх чисельність сягає близько 

50 закладів. Чинники стрімкого зростання кількості таких шкіл полягають в тому, 

що навчання вибудовано на принципах свободи, співпраці та найголовнішій 

характерній рисі, яка відрізняє Дальтон-план, – керованому бюджеті часу, який є в 

рівній мірі прийнятним для роботи як вчителів, батьків, так і учнів. Це 

виявляється у свободі щодо організації освітнього середовища школи, вибору 

освітньої концепції; налагодженні соціального партнерства й співпраці з іншими 

інституціями, громадою тощо.  

Встановлено, що розвиток ідей Дальтон-плану в Польщі вирізняється 

нестабільним характером і умовно поділяється на три періоди: перший період – 

інноваційний польський (1925–1933 рр.); другий період – стагнації (1934–

2006 рр.); третій період – євроконсолідаційний (2007 р.–дотепер). У межах 

першого періоду відбувалася активна фаза експериментального впровадження 

Дальтон-плану в польську дошкільну та шкільну освіту. Цей період тісно 

пов'язаний з ім’ям визначної постаті польського педагога-реформатора, дидакта, 

Я. Млодовської (1882–1934 рр.), яка була сподвижницею і популяризатором ідей 

Дальтон-плану. У 1925–1926 н. р. педагог експериментально запровадила 

адаптований до польської школи Дальтон-план в Державній учительській 

семінарії в м. Хелм. У наукових статтях, опублікованих у 1925–1933 рр., 

Я. Млодовська окреслила показники ефективності Дальтон-плану, зокрема: 

усунення пасивності та відчуття втоми учнів; подолання поверховості засвоєння 

знань; розширення можливостей для творчої роботи; формування необхідного 

соціального досвіду; формування вольових якостей характеру учнів; сприяння 

якісній інтеріоризації інформації та її трансформації у знання. На знак пошани 

видатного педагога Польська Дальтон асоціація проголосила 2021 р. – роком 

Я. Млодовської.  
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Другий період схарактеризований критичним ставленням та відмовою від 

Дальтон-плану в навчальному процесі, оскільки результати опрацювання 

наукових праць польських науковців засвідчили відсутність інформації про 

впровадження принципів Дальтон-плану в польській освіті. Визначальними 

подіями третього періоду є: приєднання польських педагогів до процесу 

впровадження та популяризації навчання за Дальтон-планом; кількісне та якісне 

зростання кількості закладів дошкільної і шкільної освіти, які вибудовують процес 

навчання за Дальтон-планом; створення Польської Дальтон-асоціації – єдиної 

офіційної установи в країні, уповноваженої міжнародною асоціацією Дальтон 

Інтернешнл для навчання, атестації та сертифікації педагогів, а також сертифікації 

закладів дошкільної і шкільної освіти. За даними Польської Дальтон-асоціації нині 

у Польщі 50 дитячих садків та 23 заклади шкільної освіти отримали сертифікат 

Дальтон-школи. Упродовж 2018–2020 рр. організовано понад 40 конференцій, 

присвячених розвитку ідей Дальтон-плану в межах співпраці з університетами, 

іншими освітніми установами та громадськими організаціями.   

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Пастухова, 2011b; Пастухова, 2012c; Воробйова, 2018a; 

Воробйова, 2018b; Воробйова, 2019a; Vorobiova, 2019a.
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РОЗДІЛ 3. ПОШИРЕННЯ ІДЕЙ ДАЛЬТОН-ПЛАНУ В УКРАЇНІ ТА 

ЗАРУБІЖЖІ 

У розділі викладено результати аналізу впровадження ідей Дальтон-плану 

в Україні, визначено перспективи розвитку Дальтон-плану в українській школі; 

окреслено основні напрями поширення ідей Дальтон плану в міжнародному 

освітньому просторі. 

 

 

3.1 Перспективи розвитку ідей Дальтон-плану в українській школі  

 

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) наприкінці 

2020 р. опубліковала звіт «Назад у майбутнє освіти: 4 сценарії ОЕСР для 

шкільного навчання» заснований на низці інноваційних розробок Центру 

дослідженнь та інновацій в освіті, представлених ще в 2001 р. (OECD, 2001).  

Витоки роботи над прогнозами майбутнього розвитку шкільної освіти 

почалися на засіданні ОЕСР з питань навчання впродовж життя міністрів освіти 

країн у 1996 р. Звіт «Шкільне навчання на завтра. Які школи на майбутнє?» 

(“Schooling for Tomorrow. What schools for the future?”) Центру дослідженнь та 

інновацій в освіті за 2001 р. містить результати кількох важливих зустрічей 

відповідальних осіб на високому рівні:  

 1996 р. – засідання ОЕСР м. Париж (Франція), під час якого були 

зроблені висновки про те, що з початку ХХІ ст. навчання впродовж життя має 

стати необхідним для всіх і, таким чином, повинно бути доступним для всіх; 

 1997 р. – міжнародна конференція в м. Хіросима (Японія), на якій було 

офіційно започатковано проєкт «Шкільне навчання на завтра». Метою проєкту 

«Шкільне навчання на завтра» стало створення можливих сценаріїв розвитку 

шкільної освіти, визначення та оцінка різних баченнь навчання в школі, 

оскільки ОЕСР відводила школам вирішальну роль у закладенні основ 

навчання впродовж життя;  
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 1998 р. – міжнародний семінар ОЕСР в м. Роттердам (Нідерланди);  
 2000 р. – міжнародна конференція ОЕСР «Школа майбутнього» в 

м. Роттердам (Нідерланди);  

 2001 р. – засідання ОЕСР в м. Парижі (Франція), за участі Міністрів 

освіти країн-членів ОЕСР (OECD, 2001).  

Спираючись на аналіз змін минулих років та сьогодення, новаторські 

сценарії в межах проєкту «Шкільне навчання на завтра» 2001 р., звіт “Назад у 

майбутнє освіти: 4 сценарії ОЕСР для шкільного навчання” містить чотири 

сценарії майбутнього освіти до 2040 р., показуючи не один шлях у майбутнє, а 

декілька (OECD, 2020). Використання цих сценаріїв має допомогти визначити 

можливості та проблеми, з якими може зіткнутися  шкільна освіта в 

майбутньому.  

Як зазначає А. Степанова-Камиш, сценарії – це не прогнози, а лише 

припущення, зроблені на основі аналізу змін і тенденцій останніх років 

(Степанова-Камиш, 2021).  

Використання ідей чотирьох сценаріїв майбутнього освіти до 2040 року, 

необхідно освітянам для того, щоб: 

 враховувати тенденції розвитку освітньої галузі, оскільки в сценаріях 

описано, як може виглядати майбутнє освіти; 

 виокремити вагомі чинники, котрі спричиняють кардинальні зміни в 

освітній галузі; 

 схарактеризувати рівень готовності закладів освіти до змін. 

Фактично, сценарії мають часові межі, що складають приблизно 20 років. 

Першочергово, в звіті «Шкільне навчання на завтра. Які школи на майбутнє?») 

було створено шість сценаріїв розвитку освіти на термін 2001–2020 рр. (OECD, 

2001).  

Останній звіт «Назад у майбутнє освіти: 4 сценарії ОЕСР для шкільного 

навчання» передбачає чотири сценарія на термін 2020–2040 рр., який створено 

на аналізі останніх двох десятиліть, упродовж яких розглянуто цілі та функції 

шкільної освіти, структури та організації, а також процеси та практика освіти. 
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Прогнози передбачають постійне розширення формальної освіти та постійне 

усвідомлення важливості навчання. У ньому розглядаються сучасні зміни в 

навчальних цілях та шляхи, в яких освітня політика та практика працюють для 

підготовки вчителів, шкіл та систем до ефективної реакції на такі зміни (OECD, 

2020). 

Отже, стисла характеристика, чотирьох сценаріїв розвитку шкільної 

освіти в майбутньому представлена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Сценарії майбутнього освіти до 2040 року (Опрацювання автора за 

ОЕСР, 2020) 

За чотирма можливими сценаріями розвитку шкільної освіти на наступні 

20 років ми вбачаємо, що Дальтон-план, вроваджений в українську шкільну 

освіту може стати ефективною технологією за умови розвитку усіх чотирьох 

сценаріїв, які передбачають: спрощення доступу до інформації; автономність 

навчання для учнів; навчання офлайн, але з гнучкішим розкладом та змішаною 

формою його організації; руйнування класичної системи освіти та поява 

навчання через альтернативні форми та приватні заклади різних типів.  

Водночас, зростає роль надання компетенцій, необхідних для роботи в 

сучасному світі, оскільки освітні процеси майбутнього можуть залежати від 
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криз, пов’язаних із епідеміологічною ситуацією, зміною клімату, подальшою 

цифровізацією (OECD, 2020). Навчання за Дальтон-планом передбачає 

розвиток навичок, які будуть затребувані за умов розвитку освітньої галузі, а 

саме: самовмотивованість до отримання знань; відповідальність за результат 

освітньої діяльності та якісну соціальну взаємодію (Венке, 2018; Дріас, 2016).  

Найефективнішими технологіями навчання прийнято вважати такі, за 

яких «стратегічним напрямом активізації навчання є не збільшення обсягу 

інформації, яка викладається, а створення дидактичних і психологічних умов 

усвідомлення навчання, включення в нього учня на рівні не лише 

інтелектуальної, а й особистісної й соціальної активності» (А. Духавнєва).  

А. Вербицький (Вербицький, 1991) інтерпретує активне навчання як 

перехід від регламентованих, алгоритмізованих програмних методів організації 

дидактичного процесу до розвиваючих, дослідницьких, пошукових, які 

сприяють виникненню пізнавальних мотивів, сприятливих умов для навчання. 

На нашу думку, педагогічна технологія Дальтон-план насамперед представляє 

собою сукупність інструментів реалізації не лише активного, а й вмотивованого 

навчання. Необхідність виникає або за умов трансформації індиферентного 

ставлення учнів до навчання, небажання вчитися, низький рівень розвитку 

пізнавальних інтересів до активного навчання, або задля первісного створення 

дидактичних і психологічних умов для осмисленості навчання.  

Розглядаючи самостійне оволодіння навичками та знаннями в процесі 

активної навчально-пізнавальної діяльності й соціально-педагогічного 

супровіду, Дальтон-план також може слугувати еталоном. Після отриманих 

завдань, учень має можливість працювати з урахуванням власного темпу 

навчання, зупиняючись на темах, які мають для нього особливий інтерес. В 

описі теоретичних основ Дальтон-плану в першому розділі ми зауважили, що 

матеріал, який включений в завдання обов’язково складається з урахуванням 

його самостійного опанування. Завдання виконуються учнями самостійно, в 

присутності та за сприяння педагога. Години, проведені учнями за самостійною 

роботою, прийнято вважати головними у процесі здобування знань. 
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Отже, не виникає сумнівів, що створення психолого-педагогічних умов 

навчання на принципах Дальтон-плану, за яких учень може зайняти активну 

особисту позицію, виразити себе як суб’єкт освітньої діяльності з традиційною 

для Дальтон-плану індивідуалістичною спрямованістю на досягнення 

особистісного успіху, можна вважати як активне навчання. Звідси, на нашу 

думку, Дальтон-план можна вважати педагогічною технологією, спрямованою 

на самостійне оволодіння учнями знань та навичок під час активної розумової і 

практичної навчальної діяльності. 

Вивчення зарубіжного педагогічного досвіду, його осмислення та 

формування позитивного ставлення займало суттєве місце в українській 

педагогіці ще на початку ХХ ст. Українським науковцям, була притаманна 

висока освіченість, знання декількох іноземних мов, широкий кругозір, 

відданість своїй справі. Володіння іноземними мовами та перекладацьку 

діяльність можливо визначити як умови, за яких, зацікавленість українських 

педагогів демократичними, прогресивними ідеями була втілена в перекладах 

праць відомих науковців зарубіжжя. Переклад праць видатних педагогів і 

психологів без будь-яких утручань у текст і скорочень О. Сухомлинська (2002) 

вважає найпростішим порівняльним баченням проблеми та однією з умов 

порівняльного мислення. Зацікавленість українських освітніх діячів 

традиціями, науковими розробками психології, психофізіології, психотехніки, 

технологіями підготовки педагогічних кадрів, призвела до появи цілої низки 

наукових праць з представлення передових досягнень. Зазначена  проблематика 

розглядалась у роботах С. Ананьїна, М. Бернштейна, М. Ільїна, 

Б. Комаровського, І. Свадковського, О. Янжул.  

В роботі «Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій 

спадщині О. Музиченка» (2013 р.) О. Тринус (2013) висвітлює особистість 

О. Музиченка як вчителя-популятизатора новітніх зарубіжних ідей. Після 

перебування в закордонному відрядженні в 1906–1908 рр. стала відома робота 

О. Музиченка «Звіт про спеціальні заняття педагогікою в закордонному 

відрядженні (1906–1908 роки)», 1908 р., «Філософсько-педагогічна думка та 
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шкільна практика в сучасній Германії», 1909 р. Зокрема поява однієї з робіт 

«Сучасні педагогічні течії у Західній Європі та Америці» (1913 р.) 

О. Музиченка, в якій глибоко проаналізовані різні течії західноєвропейської ре-

форматорської педагогіки, виявляє автора прихильником ідей цільного 

виховання. О. Тринус досліджує діяльність О. Музиченка як педагога-новатора, 

видатного дослідника, який відіграв вирішальну роль у вивченні зарубіжного 

досвіду моністів, неоідеалістів та індивідуалістичної, експериментальної 

педагогіки.  

Такі характерні риси вченого як висока освіченість, широкий світогляд, 

знання кількох іноземних мов дали змогу не лише провести дуже якісний 

порівняльно-зіставний аналіз зарубіжного педагогічного досвіду, а й зробити 

змогу його класифікації й адаптації до практичного рівня. Високий рівень 

порівняльного аналізу має підтвердження у науковій праці Музиченка «Сучасні 

педагогічні течії» (1913 р.), яка була рекомендована як навчальний посібник 

для вивчення в Інститутах народної освіти України. Важливо, що О. Музиченко 

став одним з небагатьох учених того часу, який підтримував процес 

формування позитивного ставлення до зарубіжного педагогічного досвіду, 

започаткував традицію звернення українських освітян до теоретичних і 

практичних доробків західноєвропейських та американських педагогів. На 

думку О. Тринус, О. Музиченка можна вважати одним із засновників 

вітчизняної школи компаративістики. Зарубіжна педагогічна думка початку 

ХХ ст. дала підґрунтя О. Музиченко для створення власної, педагогічної 

системи (Тринус, 2013). 

Неможливо не зазначити вагомий внесок ще одного визначного 

українського педагога – С. Русової. Звернення до проблем зарубіжної 

педагогіки та аналіз зарубіжного педагогічного досвіду стали успішними 

завдяки знанню декількох іноземних мов. С. Русова виступила як перекладач 

праць американського філософа і педагога Г. Горна «Філософія освіти», 

французьких педагогів Е. Реріха «Філософія виховання» та П. Дюбуа 

«Педагогічні завдання» (Міленіна, 2010). 
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На думку педагога, для розбудови школи потрібно стимулювати творчий 

розвиток учительства, основою якого має стати ознайомлення з прогресивним 

зарубіжним педагогічним досвідом та піднесення загальнокультурного рівня 

педагогів. 

У працях «Республіка молоді в Америці» (1914 р.), «Песталоцці-Фребе-

левський будинок у Берліні» (1910 р.) С. Русова провела аналіз різних освітньо-

виховних установ. На посаді комісара шкільної та позашкільної освіти стало 

можливим впровадження накопиченого досвіду та широких знань. Слід 

зауважити, що ні результати плідної співпраці з найвизначнішими 

представниками української спільноти, ні величезний досвід та порівняльно-

педагогічна спадщина С. Русової не були досліджені та використані раніше. На  

думку Г. Міленіної, дослідниці педагогічної спадщини С. Русової, належність 

останньої до російської та української аристократії, сприяння українським 

революціонерам, еміграція до Європи після встановлення радянської влади та 

видання педагогічних праць в м. Лейпцигу та м. Празі, могли стати 

передумовами, які спричинили критичне ставлення до педагога, а саме як до 

емігрантки та української буржуазної націоналістки (Міленіна, 2010). 

Отже, зацікавленість українських освітніх діячів демократичними, 

новітніми, прогресивними ідеями, які несуть в собі потужний позитивний 

потенціал розвитку освіти, а також науковими розробками з психології, 

психофізіології, психотехніки, технологіями підготовки педагогічних кадрів, 

призводить до появи цілої низки нових типів шкіл та впровадженню 

альтернативних форм навчання, створюючи нову прогресивну національну 

систему виховання й освіти в Україні ХХІ ст.  

Хоча в Україні й відбуваються потужні освітні реформи, вони поки що не 

стосуються урізноманітнення форм організації навчального процесу, а відтак, 

основною формою навчання залишається класно-урочна. Не дивлячись на 

різноманітність форм, загальноосвітні навчальні заклади вимушені 

дотримуватись класно-урочної форми навчання. Так, відповідно до статті 
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9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована 

за такими формами: 

 інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); 

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

Звернемо увагу на той факт, що найяскравіша риса Дальтон-плану 

полягає саме у відмові від класно-урочної форми навчання, зі збереженням 

повного обсягу навчального навантаження та дотримання навчального плану. 

Тобто, на даному етапі впровадження ідей Дальтон-плану в оригінальній 

технології в українськії освіті, на нашу думку, є неможливим.  

Дотримання классно-урочної форми навчання забезпечує Наказ МОЗ 

України № 2205 від 25.09.2020 р. «Про затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти». У документі, зокрема в частині V. 

«Забезпечення освітнього процессу. Вимоги до організації освітнього процесу», 

пунктами 2-4 та 6, регламентовано тривалість безперервної навчальної 

діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, розклад уроків, вимоги до 

складання розкладу уроків й тривалості перерв між уроками тощо. 

Навчальні заклади, котрі пропонують альтернативні програми або форми 

навчання, поки що не мають статусу школи в Україні. На сучасному етапі 

реформування української освіти такі альтернативні навчальні заклади, які 

відходять від класно-урочної форми навчання, не мають державної реєстрації, 

оскільки відсутній механізм їх оформлення. В освітньому проекті Нової 

української школи (НУШ), згідно з Наказом МОН України № 283 від 

23.03.2018 р. передбачається перш за все організація освітнього середовища, що 

сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. Зміни передбачені в 

організації просторово-предметного оточення, навчальних програмах та 

засобах навчання з широким використанням ІТ-технологій та мультимедії. 

НУШ також має новий зміст групової, командної та проектної діяльності в 

педагогічному процесі. Але індивідуальна програма за НУШ передбачена лише 

для учнів з обмеженими можливостями. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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– програма, яку складають для дитини з особливими освітніми потребами на 

основі освітньої програми закладу для забезпечення індивідуалізації навчання 

та визначення конкретних навчальних стратегій і підходів (Про затвердження, 

2018). Тут «дитину з особливими освітніми потребами» – розуміємо як дитину, 

яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому 

процесі з метою забезпечення її права на освіту (Про затвердження 

Методичних рекомендацій, 2018). 

Отже, середня освіта є обов’язковою, тож альтернативні школи, 

незалежно від свого формату, укладають угоди із загальноосвітніми закладами, 

які забезпечують реалізацію дистанційного навчання та передбачають 

можливість отримання випускниками документів державного зразка про 

відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Згідно з Наказом МОН України №466 від 25.04.13 р. та змінами, 

внесеними згідно з Наказом МОН № 761 від 14.07.2015 дистанційна форма 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах України запроваджується 

відповідно до рішення педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, у 

сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад (для навчальних закладів 

комунальної та державної форми власності), та за наявності кадрового і системотехнічного 

забезпечення, визначеного ЗНЗ згідно з розділом V Положення зазначеного наказу.  

Категорії учнів (вихованців) на яких спрямоване дистанційне навчання 

визначається в ІІ Положенні Наказу МОН № 761. Перш за все це учні 

(вихованці), які не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ з будь-яких 

причин: за станом здоров’я; у разі проживання за межею пішохідної 

доступності до ЗНЗ, проживання (перебування) за кордоном (для громадян 

України); при надзвичайних ситуаціях природного або техногенного характеру, 

воєнному конфлікті, перебуваючи на тимчасово окупованій території України 

або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо. 

Розглядаючи в ІІІ Положенні Наказу МОН № 761 від 14.07.2015 

особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n30
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використанням технологій дистанційного навчання, окрім зазначених категорій 

учнів (вихованців) воно ще може також бути зорієнтоване на такі категорії: 

 особи з особливими потребами; 

 обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено 

опанувати навчальні програми; 

 учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за 

межами населеного пункту, де розташований ЗНЗ, та учні, які за сімейними 

обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати 

школу; 

 особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням 

у школі. 

За дистанційною формою навчальний процес може здійснюваться у 

наступних формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка 

(у ВНЗ); професійно-практична підготовка (у ПТНЗ); контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: 

лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та 

інші. Навчальні заняття, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання, 

отримання навчальних матеріалів (передача відео-, аудіо-, графічної та 

текстової інформації) проводяться зі студентами (учнями, вихованцями, 

слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно 

до навчального плану. На відміну від інших, лабораторні заняття можуть 

проводиться й очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або 

дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і 

лабораторій. Очно або дистанційно можуть проводитись наступні види 

навчальних занять: ділові ігри, виконання проектів у групах тощо у 

синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Здійснене дослідження показало, що в Україні Дальтон-план не мав 

прикладного значення до 2017 р., Піонером запровадження його ідей виступила 

альтернативна школа DEC life school (Development, Education&Culture) у 
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м. Київ. На думку засновників школи, Наталі та Олександра Тарченків, ідею 

відкриття альтернативної школи спричинило розуміння того, що навчання в 

державних шкільних закладах «стало застарілим, а подекуди й абсурдним» 

(Тарченко, 2017, с. 61). Засновниця DEC life school вбачає три найважливіші 

недоліки сучасної української школи. По-перше, суб’єктивна система 

оцінювання, що базується лише на думці вчителя, травмує та негативно впливає 

на самооцінку дитини, стає певним ярликом. По-друге, невідповідність 

навчальної програми реаліям сьогодення. Отримання знань не стають в нагоді в 

дорослому житті. По-третє, механічне засвоєння матеріалу, відсутність процесу 

формування свого ставлення, вміння вести дискусію або формулювати й 

висловлювати власні думки.  

Розглянемо основні засади діяльності спочатку приватного 

загальноосвітнього навчального закладу, а потім ТОВ «Центр освіти «Оптіма» з 

надання освітньої послуги у сфері загальної середньої освіти (надання базової 

загальної середньої освіти, надання повної загальної середньої освіти) у 

м. Київ. Центр здійснює навчально-виховний процес за дистанційною формою 

навчання згідно з ліцензією, переоформленною на основі Розпорядження 

Київської міської адміністрації №1274 від 20.12.16 р., ліцензії, виданої на 

провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за 

рівнем початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти 

з ліцензованим обсягом 1500 місць на основі Розпорядження Київської міської 

адміністрації №410 від 04.08.19 р., ліцензії, виданої на провадження освітньої 

діяльності у сфері повної загальної середньої освіти на основі Розпорядження 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2019 року, 

№ Р-601/0/3-19.  

Альтернативна школа DEC life school не має ліцензії МОН, тому 

практикує індивідуальну форму навчання в школі повного дня на базі 

зазначеної дистанційної загальноосвітньої школи-екстернату «Оптіма». ТОВ 

«Центр Освіти Оптіма» вибудовує свою діяльність відповідно до Концепції 

розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Постановою МОН 
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України від 20 грудня 2000 р. У документі зазначається, що дистанційна освіта 

розуміється як форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та 

екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного 

навчання. 

Центр «Оптіма» спрямовує навчально-виховний процес за дистанційною 

формою навчання на наступні категорії учнів: 

 школярі загальноосвітніх навчальних закладів (основна та старша 

школа);  

 школярі з обмеженими можливостями;  

 школярі, що тимчасово мешкають за кордоном;  

 школярі, що за різних обставин не можуть регулярно відвідувати школу;  

 школярі, що навчаються екстерном;  

 вихованці позашкільних навчальних закладів. 

Кожен учень закріплений за школою-екстернатом, що дає змогу складати 

контрольні роботи, іспити передбачені державною навчальною програмою та 

отримувати документ про освіту державного зразка. 

Ми приділили увагу діяльності школи, відвідали День відкритих дверей, 

вивчили матеріали, запропоновані для знайомства зі школою, поспілкувалися з 

адміністрацією школи, оскільки в 2017 р. в основі DEC life school полягали 

методика «Дальтон-план», «Школа життя Амонашвілі» та фінська програма 

навчання. Остання була обрана, як основа для організації освітнього процесу 

школи, оскільки вона базується на розвитку важливих компетентностей, які 

полягають в умінні та мотивації вчитися, креативності та критичному мисленні. 

У 2020 р. в основі DEC life school вже було покладено практики: NVC 

Маршала Розенберга, гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі, спіральна 

динаміка, теорії інтегрального розвитку особистості Stages, системний 

консенсінг Годфрі Спенсера. 

Звернемо увагу, що Дальтон-план більше не згадується у документах 

школи, хоча простежується чітке застосування його ідей, а саме у: 

 плануванні індивідуального навчального графіка; 
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 створенні індивідуального плану навчання для кожного учня; 

 створенні навчального середовища, яке нагадує «комьюніті» або 

модель реального суспільства; 

 навчанні співпрацювати як з викладачами так і з іншими учнями; 

 тьюторстві. 

За Х. Паркхерст (1922 р.), Дальтон-школа мусила стати соціальною 

лабораторією. Керівник С. Залужная вважає, що в DEC life school «сформовано 

модель реального суспільства, де учні навчаються взаємодіяти та спілкуватись 

на рівних, незважаючи на вік» (Залужная, 2017, с. 6). 

Характерну рису Дальтон-плану ми вбачаємо також у запровадженні 

тьюторства – супроводу в навчанні, який забезпечується вчителем та 

адресований кожному учню індивідуально. Важливо, що українські педагоги 

DEC life school вивчають практичний досвід упровадження методики Дальтон-

плану та організацією навчання з досвіду польських колег. 

Програмне навчання поділене на 5 блоків: гуманітарний (рідна мова та 

література), математика, науковий (фізика, хімія, біологія, природознавство), 

іноземні мови, історія, музика, філософія, художньо-прикладний блок 

(живопис, handmade, фотомистецтво, анімація, китайська каліграфія, digital 

story telling), фізкультура. 

Аналізуючи розподіл навчального часу, ми бачимо, що для занять з 

програмного блоку передбачено лише три академічні години на день:  

І академічна година   9.35-10.20; 

ІІ академічна година   10.30-11.15;  

ІІІ академічна година   11.30-12.15.  

Для проектної діяльності в лабораторіях, присвячених позашкільній 

діяльності – дві астрономічні години: 15.00-16.00 та 16.10-17.10. 

Перший набір учнів віком від 6-12 років в альтернативну школу повного 

дня відбувся в вересні 2017 року (Тарченко, 2017). 

Отже, як видно з нашого аналізу діяльності української альтернативної 

школи DEC life school, відбулася спроба застосування ідей Дальтон-плану в 
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вітчизняній шкільній освіті. Простежуючи динаміку впровадження ідей 

Дальтон-плану на українському педагогічному просторі, ми можемо з 

впевненістю характеризувати її як позитивну.  

Таким чином, виявлено особливості застосування та ефективність 

використання ідей Дальтон-плану в сучасну вітчизняну шкільну практику та 

можна стверджувати, що Дальтон-план можливо використовувати для 

здійснення навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до 

Державних стандартів початкової і середньої освіти. 

 

 

3.2 Основні напрями поширення ідей Дальтон-плану в міжнародному 

освітньому просторі 

 

 

Майже століття тому, Х. Паркхерст відвідала багато країн, пропагуючи 

ідеї Дальтон-плану серед педагогічної спільноти. ЇЇ лекції, педагогічні семінари, 

цикли радіопередач, виступи на зібраннях, виставках, батьківських зборах, 

зустрічі з прогресивними педагогами, які були зацікавлені в експериментуванні 

з альтернативними формами організації навчання призвели до того, що 

Дальтон-план було визнано результативною педагогічною технологієї та 

впроваджено не лише на його батьківщині, а й далеко за межами США.  

Очевидно, що континентальна Європа займає домінантну позицію 

стосовно впровадження ідей Дальтон-плану в системи шкільної освіти. Такі 

країни як Австрія, Нідерланди, Фінляндія першими почали впроваджувати цю 

технологію, тому мають багаторічний досвід у застосуванні ідей Дальтон-

плану, або окремих його елементів, у дошкільній та шкільній освіті (Бок (Bock), 

2019; ван дер Плог, 2013, 2014а). На подальших сторінках дисертації окреслимо 

основні напрями поширення ідей дальтон-плану в зарубіжних країнах. 

Особливого значення у нашому дослідженні набуває досвід поширення 

ідей Дальтон-плану у школьній освіті європейських країн. Школи, гімназії та 
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особливо дошкільні заклади, які працюють за Дальтон-планом в європейському 

просторі мають широку популярність. Англія, Австрія, Нідерланди, Німеччина, 

Польща, Чеська Республіка успішно впровадили дальтонську педагогіку в 

різних типах дошкільних та шкільних закладів освіти. Оскільки Нідерланди 

визначено нами як країну, яка стала осередком підготовки педагогічног складу 

в межах сертифікаційного процесу, який проходять заклади освіти, подавши 

заявки на отримання звання «Дальтон-школа», розглянемо Дальтон Асоціації 

створені за сприяння нідерландської організації Дальтон Інтернешнл. 

Таблиця 3.1 

Дальтон Ассоціації, фундаторм яких виступила Дальтон Інтернешнл 

(Нідерланди) (Dalton International). 

№ 
з/п 

 

Назва 

 

Країна 

Рік 
заснування 

Очільник 

1. Австрійська Дальтон 
Асоціація (Dalton 

Österreich) 

Австрія 2014 р. Президент - Юрген 
Петерс (Jurgen 

Peters) 

2. Чеська Дальтон 
Асоціація (Czech 

Dalton)* 

Чеська Республіка 2013 р. Президент - Роман 
Тлустош (Roman 

Tlustoš) 
3. Німецька Дальтон 

Асоціація (Dalton 
Vereinigung 

Deutschland) 

Німеччина 2007 р. Президент -

Вільфрід Бок 
(Wilfried Bock) 

4. Польська Дальтон 
Асоціація (Polskie 
Stowarzyszenie 

Dalton) 

Польща 2011 р. Президент -

Катаржина Дріас 

(Katarzyna Dryjas). 

Примітка. *   Асоціацію чеських Дальтон - шкіл, засновану в 1996 р. було 

реорганізовано в Чеську Дальтон Асоціацію в 2013 р. 

У 1996 р. у Чеській Республіці була заснована Асоціація чеських 

Дальтон-шкіл. Започаткуванням Асоціації стала співпраця шкіл, які за декілька 

років вже застосовували принципи навчання за Дальтон-планом у своїй 

шкільній практиці. До групи таких шкіл належать: Початкова школа 

Шалабалова (ZŠ a MŠ Chalabalova), Школа Гузова (ZŠ a MŠ Husova), Школа 

Мазарова (ZŠ Masarova) Школа Горацьке (ZŠ Horácké náměstĭ). 

Перша міжнародна конференція з проблем упровадження ідей Дальтон-

плану відбулася в м. Брно у 1996 р. Ця подія стала початком співпраці шкіл у 
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м. Брно з Дальтон-школами м. Утрехт (Нідерланди), що дало змогу понад 500 

освітянам переважно з м. Брно, відвідати Дальтон-школи в Нідерландах 

протягом наступних років. Хоча Асоціація Чеських Дальтон-шкіл припинила 

свою діяльність в 2013 р., але натомість постала неприбуткова організація 

Czech Dalton, яка наслідує діяльність попередньої асоціації. В травні 2014 р. за 

сприяння Чеської Дальтон Асоціації у м. Брно було проведено Конференцію 

«Czech Dalton» («Чеський Дальтон»). 

Слід зазначити, що Німеччина та Польща набагато пізніше приєдналися 

до західноєвропейських країн, тісно співпрацюючи з експертними групами, 

інспекцією нідерландської Дальтон Асоціації, нідерландськими школами, що 

мають багатий досвід роботи на засадах Дальтон-плану (Венке, 2018).  

В 90-х рр. ХХ ст. ми спостерігаємо зацікавлення російських педагогів 

новими формами навчання, а саме Дальтон-планом, як формою організації 

навчання в рамках педагогіки співробітництва. Цей період характеризується 

реформуванням російської педагогічної системи на демократичних засадах, 

надається автономія навчальним закладам, та відбувається перехід від 

авторитарної педагогіки до педагогіки співробітництва (Мільто, 2019). У 

1998 р. в «Учительской газете» з’явилась стаття Є. Бєлякова, в якій 

представлене інтерв’ю з Р. Цимбал, директором школи №1080 «Екополіс» 

м. Москви. Школа в 1991 р. впровадила ідеї Дальтон-плану в навчальну 

діяльність після знайомства з вчителями нідерландської гімназії «Спіноза», яка 

працювала за Дальтон-планом (Беляков, 1998б). Викладання в Школі №1080 

максимально наближене до класичного Дальтон-плану, та має наступні 

структурні елементи: 

 наявність освітніх лабораторій, оснащених відповідними пристроями та 

навчальними посібниками; 

    склад досвідчених кваліфікованих учителів; 

 розподіл завдань навчальної програми на підряди (рівні);  

 встановлення ліміту часу на виконання завдань; 
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 самостійне виконання завдань, можливо також виконанання за 

сприяння педагога; 

 облік виконаної учнем роботи. 

Білорусь має досвід упровадження ідей дальтонської технології на базі 

декількох навчальних закладів, переважно апробовуючи Дальтон-план в 

навчанні однієї або декількох паралелей класів, що ускладнює дотримання його 

оригінального змісту. Труднощі перш за все виникають внаслідок специфічних 

аспектів адміністрування та функціонування проєкту в контексті цілого 

навчального закладу, який продовжує роботу в звичному режимі, за 

встановленим розкладом у формі уроку об’єднуючи групи учнів (однакового 

віку та рівня підготовки) (Гусєва, 2010). В той час, коли відповідно до 

принципів Дальтон-плану відмова від звичного розкладу є одним з основних 

чинників, який відрізняє таку форму організації навчання від класно-урочної. 

Особливості розподілу навантаження, за умов збільшення часу на 

самостійну роботу та зменшення кількості годин на класні уроки, надання 

можливості працювати згідно зі своїм індивідуальним планом в будь-якій 

обраній самим учнем лабораторії у встановлений для лабораторних 

занять час призводять, на нашу думку, до висновку, що копіювати вже 

апробовану результативну методику набагато легше на базі цілого 

освітнього закладу, ніж практично адаптувати його до умов конкретної 

школи.  

Японія. Уперше Х. Паркхерст відвідала Японію з лекціями, отримавши 

запрошення від Японської Національної Освітньої Асоціації. Це призвело до 

популяризації Дальтон-плану в Японії та Китаї (Tokaoko Educational Society 

Photograph Album, ca.1924-1950). Вона була представлена до нагород першим 

президентом Китайської республіки в 1925 р. (Medal with case 

(Chinese/Japanese, n.d.) та нагороджена золотими медалями й відзнаками в 1937 

р. Імператором Японії (Tacoma Public Schools Medal, 1910). 

1976 р. став визначальним з огляду на розвиток ідей Дальтон-плану в 

Японії. По-перше у рамках співпраці з школою-матірю в м. Нью-Йорк, 
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навчальний заклад для дітей з розвиненими можливостями навчання Кавадзюку 

(Kawaijuku Educational institution) одним із перших запровадив ідеї Дальтон-

плану у школах м. Токіо та м. Нагої. Диверсифіка ція (новолат. diversificatio — 

зміна, різноманітність; від лат. diversus — різний і facere — робити) 

оригінальної освіти (за оригінальною американською технологією Дальтон-

план) може бути сформульована у відповідності до культури та звичаїв Японії. 

Реалізація ідей Дальтон-плану відбулася на рівні програм, навчальних 

матеріалів (Dalton school Japan, 2020). По-друге, змінено назву навчального 

закладу для дітей з розвиненими можливостями навчання Каваідзюку на 

Дальтон-школу Кавадзюку. Та по-третє, запрошено професорів Токійського 

університету Хіросі Азума (Hiroshi Azuma) та Тосіо Тацумі (Toshio 

Tatsumi) радниками. Особливо відмітимо те, що Маріон Б. Плексіко 

(Marion B. Plexico), колишній директор Дальтон-школи у м. Нью-Йорк, 

була запрошена радником, а згодом і на посаду директора (1983 р.)  

Дальтон-школи Очаномідзу в м. Токіо. Кандидатура Маріон Б. Плексіко була 

невипадковою, оскільки вона провела дитинство в Японії та була 

прихильницею розвитку японської Дальтон-школи (Dalton school Japan, 2020). 

Упродовж наступних десяти років (1976-1986 рр.) в складі токійської 

Дальтон-школи зорганізовано дошкільний навчальний заклад спочатку з 

чотириденним, а потім з п’ятиденним відвідуванням. Дальтон-школи в м. Токіо 

та м. Нагоя переїздять до нових побудованих шкільних копрусів. 1987 -

1997 рр. характеризуються перенесенням початкової Дальтон-школи 

Кавадзюку в нове приміщення. 2000-2001 рр. характеризуються 

ребрендінгом назв шкіл: замість назв Дальтон школи Кавадзюку 

(Kawaijuku Dalton School) з’явились Дальтон-школа Токіо (Dalton School 

Tokyo) і Дальтон-школа Нагоя (Dalton School Nagoya). У 2009 р. 

завершено будівництво нового шкільного корпусу Дальтон - школи в 

м.Токіо (Японія) (Dalton school Japan, 2020). 
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Таблиця 3.2 

Кількісний склад учнівсько-педагогічного колективу Дальтон школи в 

Японії (Dalton school Japan). 

 

Назва закладу 

Дальтон-школа 
Токіо 

Дальтон-школа 
Нагоя 

Кількість 

Вихованці дошкільного закладу (Ігрова 
група (вікова категорія 1 рік) 

30 30 

Вихованці дошкільного закладу (Ігрова 
група (вікова категорія 2 роки) 

50 40 

Здобувачі початкової освіти 160 120 

Вихованці позашкільного закладу Йоджі 
(Yoji) 

- 50 

Вихованці позашкільного закладу 
(початкова школа) 

- 200 

Керівник 1 1 

Директор 1 1 

Учитель 40 40 

Учитель (за сумісництвом) 20 20 

Персонал 5 3 

Шкільний лікар 1 1 

Шкільний стоматолог 1 1 

Шкільний фармацевт 1 - 

Отже, японські школи м. Токіо та м. Нагої (Японія) тісно контактують з 

Дальтон-школою в м.Нью-Йорку й донині. Сформовані глибокі партнерські 

відносини, що передбачають, зокрема програми обміну вчителями (Dalton 

School Japan, 2020). 

У Китаї однією зі шкіл, що впроваджують навчання за Дальтон-планом, є 

початкова школа Веньчжоу Дальтон, заснована у вересні 2017 р. Навчальний 

заклад було створено під егідою освітньої компанії Шанхай Лікеда (Shanghai 

Likeda Education Technology Group Co., Ltd), яка знаходиться в м. Луцзяцуй, 

Шанхай. Нині компанія успішно опікується двома школами: «Пекінський 

університет – школа нового століття – Веньчжоу» та початкова Дальтон-школа 

Веньчжоу (Див. табл.2.4, табл.3.3). Ці дві навчальні заклади є некомерційними 

приватними школами з дев'ятирічною обов'язковою освітою. З-поміж освітніх 

послуг та продуктів, які надає група Шанхай Лікеда, є підтримка роботи шкіл, 

забезпечення брендингу шкіл, професійне навчання педагогів, зарубіжна 

служба навчання, служба підбору іноземних вчителів, організація та 
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планування освітніх заходів, а також освітня програма, освітні технології та 

програмне забезпечення. 

Початкова Дальтон-школа Веньчжоу працює за денною формою 

навчання під керівництвом Бюро освіти Веньчжоу. Школа займає чотирнадцять 

тисяч квадратних метрів і має потужність у тридцять шість класів по двадцять 

п’ять учнів у кожному. Школа надає освітні послуги 877 учням. Педагогічний 

колектив складається з 125 вчителів. У дослідженні нами встановлено, що 

концепт класичної американської моделі педагогічної технології Дальтонського 

лабораторного плану полягає в триєдності принципів свободи, співробітництва 

та самостійності. Освітня траєкторія китайської Дальтон-школи базується на 

поєднанні чотирьох принципів: свободи, співпраці, самодисципліни та 

відповідальності (Dalton International, URL: https://daltoninternational.org). 

Австралія також має досвід упровадження ідей Дальтон-плану. 

Австралійська школа для дівчат Ескем (Ascham school), створена в 1886 р., 

активно популяризує ідеї Дальтон-плану, як основу організації навчальної 

діяльності. Школа позиціює себе як єдина школа в Австралії, яка використовує 

ідеї Дальтон-плану. Цей унікальний план надає дівчатам надзвичайний набір 

навичок не лише для розвитку в межах школи, але й для підготовки їх до 

дорослого життя у позашкільному середовищі. 

Школа Ескем має дуже гнучку структуру, базуючись на трьох стрижнях: 

Завдання (Assignment), Урок (Lesson) та Навчання (Study). З огляду на  

класичну модель Дальтон-школи, що передбачає 3-ступеневу структуру 

навчання: Дім (House), Завдання (Assignment), Лабораторія (Lab), у 

австралійській версії ми спостерігаємо лише часткову зміну назв ступенів, а не 

філософії Дальтон-школи.  

Австралійський навчальний заклад складається з двох структурних 

одиниць: молодшої (Junior School) та старшої (Senior School) шкіл. В молодшій 

школі з другого року підготовки поняття незалежності та відповідальності при 

виконанні завдань постійно посилюються. Командна робота дівчат, що 

навчаються, передбачає співпрацю, а також розмірковування над своєю 
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роботою та своїм стилем навчання. Широко використовується метод Спалдінга 

(the Spalding Method). З третього року навчання в молодшій школі 

запроваджується ведення щоденника (the Diary), за допомогою якого учні 

активно вчаться планувати свій тиждень. Крім того, дівчата розмірковують над 

власною роботою, а потім обговорюють це з однолітками. До 6 року навчання 

учні під час занять мають змогу працювати як самостійно, так і спільно. Вони 

зобов'язані приймати рішення щодо вибору найкращого використання часу для 

виконання завдань, перегляду тем або звернення за допомогою до вчителя. 

Аналізуючи роботу старшої школи Ескем, зауважимо, що в розкладі вже 

чітко простежується застосування ідей Дальтон-плану. Учні отримують чіткі та 

прямі відгуки від вчителів про виконану роботу, яку вони передають на 

перевірку щотижня (кожного вівторка). Вчителі фіксують обсяг та рівень 

виконаних робіт, якщо мають місце виправлення, ученицям запропоновано 

опрацювати завдання знову з урахуванням зауважень та рекомендацій. 

Ефективність цієї технології полягає в тому, що вона гарантує обізнаність 

вчителів стосовно сильних та слабких сторін кожної дівчини, а також надає 

можливість її індивідуальної підтримки (Ascham School, URL: 

https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education). 

Розглянемо 3-ступеневий Дальтон-план, який є структурною основою 

Дальтонської освіти за австралійським зразком: Завдання (Assignment), Урок 

(Lesson) та Навчання (Study).  

«Завдання» (Assignment) передбачає завчасний доступ до всього масиву 

навчального матеріалу з кожного предмету. Кінцеві терміни виконання завдань 

встановлюються також заздалегідь. Вівторок визначено днем передачі 

виконаних робіт на перевірку. До переваг «Завдання» належить розуміння цілей 

вивчення теми та вміння дівчат працювати у власному темпі навчанням. 

Завдання розроблені варіативно та диференційовано, тому кожна учениця може 

працювати на своєму рівні згідно з вимогами навчальної програми. 

«Урок» (Lesson) є стимулюючим досвідом для дівчат. Викладання уроків 

відбувається вчителями. Навантеження австралійської школи Ескем дорівнює 

https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education
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приблизно двом третинам кількості уроків, які передбачені у звичайній школі. 

Вчителі охоплюють усі елементи навчання, що необхідні для виконання 

завданнь та відповідають додатковим вимогам до навчальних програм. 

«Навчання» (Study) якнайкраще уособлює сутність Дальтон-плану. Кожна 

учениця має у розкладі час на самостійні заняття, упродовж якого уроки не 

заплановані. Під час таких занять учениці мають можливість отримати 

консультації вчителів, стосовно виконання завдань або проведення досліджень. 

У розкладі вчителя також запланований відповідний час передбачений для 

консультування учнів, окрім проведення занять на «Уроках». 

Отже, відповідно до принципів класичного Дальтон-плану, що 

передбачають розподіл навчального матеріалу, індивідуальний облік праці, що 

уможливлює пристосування темпу навчання до можливостей школярів, в 

австралійській школі кожна учениця складає графік власних занять з кожного 

предмета шляхом вибору часу та визначає розклад консультацій. В результаті, 

кількість часу, яка може бути використана для індивідуальних консультацій з 

кожним вчителем, щотижня, є винятковою. Саме концепція «Навчання» вчить 

кожну дівчину, як нести відповідальність за власне навчання: організувати 

свою роботу з урахуванням вибору часу для консультацій вчителя; планувати 

розклад навчання; ставити питання з розумінням предмету навчання; 

дебатувати та тестувати ідеї; розвивати власні комунікаційні стратегії навчання 

та розуміння (Ascham School, URL: https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-

education). 

Адміністрація австралійської школи переконана, що випускниці ще 

тривалий час, після завершення школи Ескем продовжують користуватися 

навичками та перевагами, які вони отримали під час навчання за Дальтон-

планом. Уміння організації часу та відповідальності за кожне завдання є 

надійною основою для університетського навчання та професійного життя. 

Випускниці з Ескем школи користуються репутацією людей організованих, з 

проявом власної ініціативи, а також кваліфікованих перемовників. Уміння 

брати на себе відповідальність, яке формують в класі щодня, стає ознакою 

https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education
https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education
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особистої та професійної зрілості кожної випускниці (Ascham School, URL: 

https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education). 

Отже, порівняємо досвід упровадження ідей Дальтон-плану в шкільну 

освіту зарубіжних країн. У таблиці 10 представлено декілька параметрів 

упровадження ідей Дальтон-плану у Дальтон-школах, що мають членство в 

міжнародній організації Дальтон Інтернешнл (Dalton International, URL: 

https://daltoninternational.org/). 

Таблиця 3.3 

Упровадження ідей Дальтон-плану в шкільній освіті  

зарубіжних країн в 2020 р. 
 

Країна 

Освітній рівень 
впровадження 

ДП 

Форма  
власності 

Рік 
започаткув

ання 
навчання за 

ДП 

Кількість Дальтон шкіл 

США початкова 

загальна середня 

приватна  1919 р. 2 «школа матір»: 
1) Великий Дальтон  
2) Малий Дальтон 

Нідерлан
ди 

початкова  
 

державна 1928 р. широкоформатне 

впровадження принципів ДП 

«sub-Dalton» 

Польща дошкільна 

початкова 

загальна середня 

Державна 

приватна 

2011 р. широкоформатне 

впровадження  
 

Україна  загальна середня приватна 2017 р. 1 (впровадження окремих 
елементів ДП) 

РФ  початкова 

Загальна середня 

державна 1991 р. 1 (впровадженя принципів 
ДП) 

 

Зауважимо, що у таблиці 10 представлені лише ті Дальтон-школи, які є 

членами Дальтон Інтернешнл. З огляду на те, що Дальтон Асоціації (Див. 

табл. 3.4) уповноважені сертифікувати навчальні заклади з наданням 

сертифікату «Дальтон-школа», це означає, що в цих країнах Дальтон-шкіл зі 

членством у Дальтон Асоціаціях набагато більше (Град, 2018).  

https://www.ascham.nsw.edu.au/a-dalton-education
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Таблиця 3.4 

Дальтон-школи зі членством в Дальтон Інтернешнл 

 (Dalton International) 

№  
з/п 

 

Країна 

Освітній рівень 

впровадження 
ДП 

Форма 

власності 
Рік 

започаткування 
навчання за ДП 

Кількість 
Дальтон 

шкіл 

1. Австралія початкова 

загальна середня 

приватна після 

1919 р. 
1 

 

2. Австрія загальна середня приватна 2014 р. 3 

3. Гонконг дошкільна приватна 2013 р. 1 

4. Іспанія початкова приватна 2002 р. 1 

5. Китай початкова 
загальна середня 

приватна 2016 р. 2 

6. Нідерланди початкова 
загальна середня 

державна 

приватна 

1928 р. 19 

7. Німеччина початкова державна 2011 р. 3 

8. Сенегал початкова 

 

приватна - 1 

9. Словацька 
республіка 

початкова державна 2013 р. 1 

10. Туреччина початкова 
загальна середня 

державна 2020 р. 1 

11. Чеська 
республіка 

початкова 

загальна середня 

державна 1996 р. 7 

12. Японія дошкільна 

початкова 

загальна середня 

державна 1976 р. 2 

  

Як бачимо, переважна більшість країн (Австралія, Австрія, Гонгонг, 

Іспанія, Китай, Сенегал, США) впровадили ідеї Дальтон-плану в приватних 

навчальних закладах – Дальтон-школах. Нідерланди та Польща здійснюють 

широкоформатне впровадження навчання за Дальтон-планом як в державних 

так і в приватних закладах освіти. Рівень освіти, на якому впроваджено ідеї 

Дальтон-плану, переважно початковий та загальний середній.  
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Висновки до розділу 3 

 

 

Вивчення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) (2016 р.) показало 

необхідність організації освітнього середовища, що сприятиме вільному 

розвитку творчої особистості дитини. Зміни, насамперед, передбачені в 

організації просторово-предметного оточення, навчальних програмах та 

засобах навчання з широким використанням ІТ-технологій та мультимедії. 

НУШ також інтенсифікує групову, командну, проєктну діяльність в освітньому 

процесі. Проте, індивідуальна програма розвитку передбачена лише для учнів 

з особливими освітніми потребами на основі освітньої програми закладу для 

забезпечення індивідуалізації навчання та визначення конкретних навчальних 

стратегій і підходів. Відповідно до українського законодавства «дитина з 

особливими освітніми потребами» потребує додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту, а 

відтак прослідковується обмеженість у створенні умов для усіх без виключення 

учнів щодо організації навчання за індивідуальною траєкторією, з урахуванням 

різнопланових особливостей та інтересів. Натомість організаційно-дидактичний 

потенціал ідей Дальтон-плану може бути корисний для подолання обмежень 

під час формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання для 

задоволення потреб різнорідного учнівського контингенту. 

Аналіз офіційних документів, аналітичних матеріалів, науково-

методичної літератури дозволив з’ясувати, що зацікавленість українських 

освітніх діячів демократичними, прогресивними ідеями, які несуть в собі 

потужний позитивний потенціал розвитку освіти, а також науковими 

розробками з психології, психофізіології, психотехніки, інноваційними 

технологіями навчання учнів, призводить до появи низки нових типів шкіл та 

впровадженню альтернативних форм навчання, створюючи нову прогресивну 

національну систему виховання й освіти в Україні на початку ХХІ ст. Це 
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спричинено трьома найсуттєвішими недоліками сучасної української школи: 

суб’єктивна система оцінювання, що базується лише на думці вчителя, травмує 

та впливає на зниження самооцінки учнів; невідповідність навчальної програми 

реаліям сьогодення та завданням соціалізації у сучасному суспільстві; 

механічне засвоєння матеріалу, відсутність процесу формування власного 

ставлення й критичного мислення, вміння дискутувати, висловлювати власні 

думки.  

Встановлено, що в Україні Дальтон-план не мав прикладного значення до 

2017 р. Українська альтернативна школа DEC life school вибудовує навчання, в 

якому простежується застосування таких ідей Дальтон-плану як: планування 

індивідуальної навчального графіка; створення індивідуального плану навчання 

для кожного учня; формування освітнього середовища за моделлю суспільства; 

налагодження співпраці учнів, вчителів, адміністрації школи та батьків; 

тьюторство. Результати виконаного дослідження свідчать, що творче 

використання прогресивних ідей та історичного досвіду впровадження 

елементів Дальтон-плану в умовах модернізації шкільної освіти України має 

перспективи за умови максимального наближення до оригінальної 

Дальтопланівської технології з урахуванням культурних традицій та 

особливостей України. 

Виконаний аналіз поширення ідей Дальтон-плану в зарубіжних країнах на 

початку ХХІ ст. дає підстави стверджувати, що Дальтон-план – це перевірена 

часом педагогічна технологія, яка має успішний понад сторічний досвід 

упровадження в системи дошкільної і шкільної освіти в 15 країнах світу, а саме 

в: Австралії, Австрії, Гонконзі, Іспанії, Китаї, Нідерландах, Німеччині, Польщі, 

Російській Федерації, Сенегалі, Словацькій Республіці, США, Туреччині, 

Чеській Республіці та Японії. Рушієм популяризації ідей Дальтон-плану в 

міжнародному освітньому просторі є асоціація Дальтон Інтернешнл, основними 

напрямами діяльності якої встановлено: дисемінація кращих практик досвіду 

упровадження Дальтон-плану; підготовка та сертифікація педагогічних 

працівників; акредитація Дальтон-шкіл та дитячих садочків; публікація 
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науково-популярних періодичних видань, навчально-методичної літератури; 

організація і проведення науково-практичних масових заходів. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких роботах 

автора: Пастухова, 2013; Воробйова, 2017; Воробйова 2019b; Воробйова, 2019c; 

Vorobiova, 2019b. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів порівняльно-педагогічного дослідження розвитку 

ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі з метою 

з’ясування можливостей творчого використання прогресивних ідей зарубіжного 

досвіду в системі шкільної освіти України свідчить про досягнення мети і 

вирішення завдань дослідження та дає підстави для таких висновків: 

1. Аналіз філософських, історико-педагогічних, психологічних праць 

підтвердив актуальність проблеми розвитку ідей Дальтон-плану в сучасній 

педагогічній науці і практиці. Окремі її аспекти відображено у вітчизняних і 

зарубіжних працях, зокрема щодо впливу реформаторської педагогіки на розвиток 

зарубіжної педагогічної думки; історичних аспектів і сучасних тенденцій розвитку 

альтернативної освіти; характеристики Дальтон-плану як нової педагогічної 

технології навчання в США першої половини ХХ ст.; життєдіяльності та науково-

педагогічної спадщини педагога-новатора Х. Паркхерст; змістового наповнення 

наукової концепції Х. Паркхерст про індивідуалізоване навчання тощо. 

Незважаючи на вагомі теоретичні напрацювання, проблема дослідження розвитку 

ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі не стала 

предметом комплексного наукового пошуку. На підставі семантико-

категоріального аналізу базових понять дослідження розкрито сутність і принципи 

Дальтон-плану як педагогічної технології, що характеризується: 

концептуальністю (філософський, педагогічний, психологічний концепти), 

системністю (логічна послідовність і цілісність освітнього процесу, взаємозв’язок 

між усіма складовими: Дім, Завдання, Лабораторія), ефективністю (усі 

випускники Дальтон-школи вступають до закладів вищої освіти) управлінням, 

відтворюваністю (успішне впровадження в інших однотипних навчальних 

закладах в різних соціокультурних умовах); базується на принципах (свободи, 

самостійності, співробітництва); реалізується за допомогою спеціальних форм 

навчання (навчальне заняття у класі, колективний урок, лабораторне заняття, 

конференція); передбачає наявність організаційних умов (матеріальне 

забезпечення, правила поведінки, готовність учителя до зміни своїх функцій). 
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Використання Дальтон-плану сприяє індивідуальній корекції знань, розвитку 

самостійного мислення, покращенню навчальної мотивації, розвитку пізнавальних 

інтересів учнів, формуванню таких якостей особистості як самостійність, 

відповідальність та працелюбність. Дальтон-план побудований на принципі 

індивідуалізованого навчання; передбачає характерний розподіл навчального 

матеріалу та індивідуальний облік праці; уможливлює пристосування темпу 

навчання до можливостей школярів. 

2. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку ідей Дальтон-плану в 

шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі у ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Обґрунтовано основні критерії авторської періодизації: конкретно-історичні події; 

об’єктивні закономірності соціально-культурного, політичного й економічного 

розвитку США, Нідерландів, Польщі загалом та систем шкільної освіти зокрема; 

виникнення і функціонування спеціальних закладів дошкільної, початкової і 

середньої освіти, що імплементували ідей Дальтон-плану у досліджуваних 

країнах; популяризація і поширення ідей Дальтон-плану у діяльності 

національних і міжнародних Дальтон асоціацій. Виявлено й схарактеризовано три 

основні взаємопов’язані періоди розвитку досліджуваного феномену: перший 

період – інноваційний (1910-1939 рр.) – пошук Х. Паркхерст нових напрямів та 

методик викладання для реорганізації фізичної й соціальної структури школи і 

зміни змісту навчання; формулювання концепції Лабораторного плану (у 

подальшому – Дальтон-плану); відкриття нових Дальтон-шкіл, упровадження 

потужних освітніх реформ у педагогіці на засадах гуманізму, прогресивізму, 

прагматизму; створення нових дидактичних систем шкільної освіти, 

зорієнтованих на демократичні ідеї експериментальних американських 

педагогічних досліджень; активне впровадження ідей Дальтон-плану в країнах 

Європи (Велика Британія – «Горвард-план», СРСР – бригадно-лабораторний 

метод, Нідерланди, Польща – Дальтон-план; популяризація Дальтон-плану і 

пошанування Х. Паркхерст державними нагородами у Китаї (1925 р.) та Японії 

(1937 р.)); другий період – сталий дальтопланівський (1940–2000 рр.) – стабільна 

робота єдиної в США Дальтон-школи під керівництвом Х. Паркхерст, та 



178 

 

нідерландських шкіл, що впровадили Дальтон-план; за вагомий внесок та вплив у 

розвиток шкільної освіти Нідерландів Х. Паркхерст було нагороджено орденом 

Оранських-Нассау відкрито й названо на її честь школу в м. Роттердам (1957 р.); з 

1969 р. американська Дальтон-школа зазнає модифікації в бік традиціоналізму, що 

зумовлено запровадження державних стандартів до навчання і контролю 

результатів учнівських досягнень у США; третій період – євроконсолідаційний 

(2001 р.–дотепер)  – заснування міжнародної асоціації Дальтон Інтернешнл 

представниками національних асоціацій з Нідерландів, Чехії, США, Австралії; 

активне створення Дальтон асоціацій в європейських країнах (Польща, Чехія); 

впровадження концепції Дальтон-плану в дошкільну та початкову освіту Польщі; 

позитивна динаміка та розширення географії шкіл у зарубіжних країнах  

(Австралія, Японія, Китай); започаткування періодичних науково-педагогічних 

видань, присвячених методичним та організаційно-педагогічним засадам навчання 

за Дальтон-планом; запровадження сертифікації вчителів та шкіл з метою 

забезпечення якості організації освітнього процесу на принципах Дальтон-плану. 

3. Схарактеризовано особливості впровадження ідей Дальтон-плану в 

контексті модернізації шкільної освіти США, Нідерландів, Польщі, до яких 

віднесено: встановлення чіткої процедури ліцензування дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів (угода про співпрацю встановлює розмір 

щорічного фінансового внеску за використання міжнародного бренду “Dalton 

International”; підтримка освітніх процесів, зокрема створення освітньої програми 

відповідно до вимог національного законодавства здійснюється під час 

консультацій, семінарів та тренінгів; надання дидактичних матеріалів Дальтон-

плану та навчання місцевих Дальтон-консультантів є відповідальністю асоціації 

Дальтон Інтернешнл; Дальтон експертиза проводиться міжнародними Дальтон-

консультантами); забезпечення науково-методичного супроводу в межах 

діяльності Міжнародної дослідницької платформи з метою вивчення ефективності 

інноваційних ідей Дальтон-плану, просування міждисциплінарних дослідницьких 

проєктів; підтримка Дальтон-шкіл та інших закладів освіти у забезпеченні якості 

дальтонпланівської технології; стандартизація та сертифікація закладів освіти і 
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вчителів згідно із документом «Стандарти акредитації та критерії «Міжнародна 

Дальтон-школа», що налічує п’ять стандартів: візія та місії школи; сертифікація 

вчителів; основні норми та правила функціонування школи; процедура 

переатестації шкіл, що вже отримали сертифікат «Міжнародна Дальтон-школа»; 

повноваження школи при присвоєнні статусу «Міжнародна Дальтон-школа».  

4. Визначено перспективні напрями поширення ідей Дальтон-плану в 

міжнародному освітньому просторі. Доведено, що на початку ХХІ ст. у результаті 

діяльності міжнародної Дальтон-асоціації відбулося утвердженні її ролі як 

популяризатора педагогічної спадщини Х. Паркхерст; координатора розвитку ідей 

Дальтон-плану та поширення його у міжнародному освітньому просторі шляхом 

створення спеціалізованої системи науково-комунікаційних зв’язків (виставки, 

конференції, «круглі столи», симпозіуми, видання часописів («Inspiracje 

Daltońskie. Teoria i Praktyka» (Польща); «DaltonVisie» (Нідерланди); «Dalton 

Deutschland. Schriftenreihe zur Daltonpädagogik» (Німеччина)). З’ясовано, що 

перспективними напрямами діяльності міжнародної Дальтон-асоціації у розвитку 

ідей Дальтон-плану є: стимулювання інновацій в контексті навчання за Дальтон-

планом; збір і класифікація статистичних даних; узгодження термінологічного 

апарату; поглиблення знання та розуміння проблем індивідуалізації навчання 

(створення Міжнародної дослідницької платформи); розроблення рекомендацій 

щодо підготовки вчителів до організації освітнього процесу на принципах 

Дальтон-плану (започаткування спеціалізованих освітніх програм на рівні 

магістратури та аспірантури в Польщі; чотириденні сертифікаційні тренінги 

«Міжнародний Дальтон вчитель»); забезпечення її якості шляхом сертифікації 

вчителів та ліцензування закладів дошкільної та шкільної освіти на основі 

«Стандарти акредитації та критерії «Міжнародної Дальтон школи» (здійснюють 

офіційні Дальтон-асоціації в Австрії, Чехії, Нідерландах, Польщі, Німеччині); 

створення національних Дальтон-асоціацій як центрів обміну інформацією; 

прогнозування і розроблення стратегій її розвитку. 

5. Окреслено рекомендації щодо творчого використання прогресивних ідей 

та історичного досвіду зарубіжних країн упровадження елементів Дальтон-плану 
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в умовах сучасного реформування шкільної освіти України на державному рівні: 

поглиблення розуміння важливості й ефективності індивідуалізації навчання та 

проєктування індивідуальної траєкторії навчання для кожного учня на рівні 

загальнодержавних концептуальних і нормативних документів; внесення змін до 

законодавчого забезпечення процедури легалізації державних закладів загальної 

середньої освіти, які впроваджують альтернативні форми навчання; організація 

підготовки і підвищення кваліфікації нового покоління конкурентоспроможних 

педагогічних працівників щодо застосування в освітньому процесі 

альтернативних форм навчання, зокрема ідей Дальтон-плану тощо; на 

регіональному рівні: створення Української Дальтон Асоціації – організації, що 

буде уповноважена здійснювати процес сертифікації закладів дошкільної та 

шкільної освіти на отримання сертифікату «Дальтон-школа» з подальшим 

моніторингом дотримання принципів дальтопланівської освіти; створення 

регіональної програми розвитку альтернативної освіти та визначення опорних 

закладів освіти в межах її реалізації; на рівні закладу освіти створення банку 

даних інноваційних педагогічних технологій, моделей, систем навчання; 

оновлення технологій професійного розвитку вчителів, враховуючи особливості 

викладання за альтернативними формами навчання, зокрема Дальтон-планом; 

формування освітнього середовища, що сприятиме самореалізації учнів, вмінню 

самостійно діяти, ініціювати нові ідеї, використовувати різноманітні джерела для 

пошуку та обробки інформації тощо.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї актуальної проблеми. 

До подальших перспектив наукового пошуку вважаємо за доцільне віднести такі 

напрями: історико-педагогічні засади розвитку Дальтон-плану в Польщі; розвиток 

ідей Дальтон-плану в шкільній системі Австралії; порівняльний аналіз 

упровадження Дальтон-плану в системах шкільної і вищої освіти зарубіжних 

країн; персонографічні дослідження видатних педагогів-послідовників 

«педагогіки співробітництва». 
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Додаток А 

Моделi реформаторських шкiл в Нiмеччинi 
на початку ХХ ст. 

  

№ 

з/п 

 

Schulmodell / Autor 

 

Модель школи / Автор 

Рiк появи 

на тер- ії 
Нiмеччини 
(приблизно) 

1. Stiftung Deutsche 

Landerziehungsheime 

 /H. Lietz 

Фундаментальнi нiмецькi сiльськi виховнi 
будинки 

/Г.Литц 

 

з 1898 р. 

2. Berlitz-Schulen 

/ M.D.Berlitz 

Школи Берлiтца 

 / Берлитц М.Д. 
з 1906 р. 

3. Freie Schulgemeinde Wickersdorf  

/G.Wyneken, P.Geheeb, A.Halm, 

M.Luserke  

Свободне шкiльне спiвтовариство 
Виккерсдорф 

/Г.Винекен, П.Гехеб, А.Хальм, М. 
Лузерке 

з 1906 р. 

4. Hauslehrerschule 

/B.Otto 

Школа домашнiх вчителiв /Б.Отто з 1906 р. 

5. Odenwaldschule 

/P. Geheeb 

Оденвальдська школа 

/П. Гехеб 

з 1910 р. 

6. Schullandheime 

 

Шкiльнi сiльськi будинки з 1912 р. 

7. Freiluftschulen (Waldschulen) 

/H.Neufert, B.Bendix 

«Лiснi» школи 

/Г.Нойферт, Б.Бендикс 

з 1918 р. 

8. Lebensgemeinschaftsschulen Школи – громади з 1919 р. 
 

9. Waldorfschulen 

 /R. Steiner 

Вальдорфськi школи  
/Р. Штайнер 

з 1919 р. 

10. Schulfarm Insel Scharfenberg 

/W. Blume 

Шкiльна ферма на островi Шарфенберг 

 /В. Блюме 

з 1921 р. 

11. Versuchsschule “Summerhill” 

/A.S.Neill/ 

Експериментальна школа “Саммерхiл” 

/О.С. Найл 

 до 1921 р. 

12. Karl-Marx-Schule (Berlin-

Neukölln) 
/F.Karsen 

Школа iм.Карла Маркса  
(Берлiн, р-н Нойкельн) 
/Ф. Карзен 

з 1922 р. 

13. Jenaplan-Schule 

 /P. Petersen 

«Йена-план» 

 / П. Петерсен 

з 1927 р. 
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на тер- ії 
США 

(приблизно) 
 

1. 

 

Chicago’s laboratory schools 

/John Dewey 

 

Лабораторна школа в Чикаго 

/Дж. Дьюї 
 

 

з 1896 р. 

2.  

Gary –Plan 

/William Wirt 

Гері – план («працюй-вчися-

грай»)/ У.Уірт 

 

з 1907 р. 

3.  

School of Organic Education 

/Marietta Johnson 

 

 

Органічна школа 

/М. Джонсон 

 

з 1907 р. 

4.  

College - Preparatory School of Louisville 

/Abraham Flexner 

 

 

Початкова Школа Флекснера 

/А. Флекснер 

 

з 1910 р. 

5.  

Montessori 

/Maria Montessori 

 

 

Монтессорі 
/М. Монтессорі 

 

з 1911 р. 

 

6. 

 

Dalton Plan 

/Helen Parkhurst 

 

 

Дальтон-план 

/Х. Паркхерст 

 

з 1912 р. 

 

7. 

 

Play school 

/Caroline Pratt 

 

 

Ігрова школа 

/К.Пратт 

 

 

з 1914 р 

8.  

Children’s School (later Walden School) 

/Margaret Naumberg 

 

 

Дитяча школа 

/М. Наумберг 

 

з 1915 р. 

 

9. 

 

Project method school 

/William Kilpatrick 

 

Початкова Школа Коллінгса  
/ (за методом проектів 

 У. Кілпартіка) 

 

з 1918 р. 

 

10. 

 

Winnetka - Plan 

/Carleton Washburne 

 

Уінетка – план 

/К. Уошбьорн 

 

 

з 1919 р. 
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Додаток В 

Форма контракту, 

запропонована Х. Паркхерст для молодших учнів.  

 

Contract 

 

“I_________________, pupil of ______standard form,  

contract 

to do the _________ assignment.  

Date and signature ." 

 

 

Контракт 

 

«Я,__________, учень _______класу, зобов’язуюсь 

виконувати завдання з_________. 

 

Дата Підпис 
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Додаток Г 

Матеріали присвячені Дальтон-плану, опубліковані 

 в 1924 р. 

 Журнали (1924 р.) 

 

№ 

з\п 

 

Автор 

 

Назва статті  

 

Журнал 

 

1. 

 

Покровский Н. 

 

Опыты применения лабораторного плана в 

обществоведении 

«К Новой Школе» №4 

 

2. 

 

Знаменский П. 

 

Дальтонскийлабораторный план при 

изучениифизики в трудовойшколе 

«Педагогическая Мысль» №4-5 

 

3. 

 

Козюльнин С. 

 

Далтонскийлабораторный план 

«Знамя рабфаковца» №1-2 

(Москва) 

 

4. 

 

С.А.К. 

 

Дальтонский план 

«К Новой Школе» №4 

 

5. 

 

Хальченко А. 

 

Еще о Дальтонском плане 

 

«Путь Просвещения» №3 

 

6. 

 

Сагайдаковский 

Г. 

Элементы Д.-плана в комплексной системе «Путь Просвещения» №12 

 

7. 

 

Попова Н.  

 

Исследовательский метод и Дальтонский 

план 

«Вестник Просвещения(МОНО)» 

№ 11-12 

 

8. 

 

Всесвятский Б. 

 

Метод исканий (исследовательский) и 

новые программы 

«На путях к новой школе»№4 

 

9. 

 

Мерзон И.  

 

Еще о Дальтон-плане и исследовательском 

методе 

«На путях к новой школе»№10-12 

 

10. 

 

Внуков В. 

 

 Практика Дальтон-плана в русской школе 

«Народный Учитель» №9 

   «Вестник Просвещения (МОНО)» 
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11. Златоустовский 

С. 

Дальтон-план в опытной школе II ступени 

МОНО им. Радищева 

№9 

 

12. 

 

Рудик П. 

 

Учет работы при Д.-плане 

«Вестник Просвещения (МОНО) » 

№9 

 

13. 

 

Циммерман М. 

 

Опыт проведения Д.-плана 

«Просвещение на Транспорте» №8 

 

14. 

 

Монахов А.  

 

О работе Московской школы ученичества 

М.-К.-В. ж.д. по лабораторному плану 

 

«Просвещение на Транспорте» №8 

 

15. 

 

Морозов А. 

 

Д.-план и комплекс 

«Просвещение на Транспорте» 

№9-10 

 

16. 

 

Горбунов Н.  

 

Острые углы Д.-плана 

«Просвещение на Транспорте» 

№9-10 

17. --  

Д.-план в оценке детей и родителей 

«Просвещение на Транспорте» 

№12 

 

18. 

 

Блонский П. 

 

Дальтон-план и НОТ 

«Время» 

 

 

19. 

 

Мостовий А. 

 

Дальтон-план в світлі наших прагнень 

«Шлях освіти» №7 

 

20. 

 

Яковлев В. 

 

Комплексная система и Дальтон-план 

«Шлях освіти» №8 

 

21. 

 

Зильберштейн 

А. 

 

Дальтон-план врусской школе (відгук) 

«Шлях освіти» №8 

 

22. 

 

-- 

 

Дальтонський Лабораторний план в 

оцінці французького педагогічного 

журналу 

«Радянська освіта» 

№ 5-6 

 

23. 

 

Манжос Б. 

 

Колективізація при Дальтон-плані 

«Радянська освіта» 

 № 7 

 

24. 

 

Помагайбо В. 

 

Література про Дальтонський план 

«Радянська освіта» 

 № 7 

 

25. 

 

Черняхівський 

Ф. 

 

Ще про Дальтонський лабораторний 

план 

«Радянська освіта» 

 № 8 

 

26. 

 

Петрович А. 

 

Лабораторный метод и современный труд в 

«Наша школа» №1-2 
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школе 

 

 

27. 

 

Стратен В. 

 

 

Дальтон-план врусской школе (рецензія) 

 

«Наша школа» №7-9 

 

28. 

 

Стратен В. 

 

 

Еще о лабораторном методе 

«Наша школа» №10-12 

 

29. 

 

Левин А. 

 

Новыми путями (Дальтон-плана) 

«Наша школа» №10-12 

 

30. 

 

Соболь Е. 

 

Из опыта применения Д.-плана 

«Наша школа» №10-12 

 

31. 

 

Сагайдаковский 

Г. 

 

Дальтон-план в семилетке 

«Просвещение Донбасса» №7 

(Донецьк) 

 

32. 

 

Хальченко А. 

 

Дальтон-план в школе 

 

«Просвещение Донбасса» №8 

 

33. 

 

Сагайдаковский 

Г. 

 

Д.план в комплексной системе 

«Просвещение Донбасса» №12 

 

34. 

 

Дойников А. 

 

Школьники о Дальтон-плане 

«Школа и Жизнь» №12 

(Нижній Новгород) 

 

35. 

 

Беляев А. 

Опыт работы по Д.-плану «Школа и Жизнь» №12 

 

 

36. 

 

Чернов М. 

 

Рецензия на книги Э.Дьюи, М. Штейнгауз, 

Е.Паркхерст 

«Вопросы Просвещения» №2-3 

(Ульянівcьк) 

 

37. 

 

Сахчинский Н. 

 

Опыт применения Д.-плана 

«Вопросы Просвещения» №4 

(Ульянівcьк) 

 

38. 

 

Столяренко М. 

 

Дальтонський Лабораторний план 

«Путь школы» №2 

(Баку) 

 

39. 

 

Морозов А.  

 

Возможно ли у нас введение Д.-плана в 

школах ІІ ступени 

«Путь школы» №4 

(Баку) 

 

40. 

 

Столяренко М. 

Проект Дальтон-плана на робочих вечерних 

курсах в Баку 

«Путь школы» №4 

(Баку) 
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41. 

 

 

Киселев И. 

 

Дальтонский план и практика его 

применения 

«Сибирский педагогический 

журнал» №1-2 

 

42. 

 

Брюнелли Е. 

Индивидуализм и коллективное творчество 

при лабораторном плане 

«Коммунистическое просвещение» 

№3-4 

 

43. 

 

Цибульский С. 

Экскурсионно-исследовательская работа в 

условиях Дальтонского лабораторного 

плана 

«Коммунистическое просвещение» 

№ 5 

 

44. 

 

Внуков В. 

Оборудование лаборатории «Коммунистическое просвещение» 

№ 6 

 

45. 

 

Калинин И. 

Первые шаги в изучении электротехники 

применительно к Д.-плану 

«Фабзавуч»№1 

 

46. 

 

Молгачев А. 

О коллективных беседах при преподавании 

математики по Д.-плану 

«Фабзавуч»№1 

 

47. 

 

Бутягин 

О переходе к свобідному расписанию на 

уроках родного языка 

«Фабзавуч»№1 

48.  

Романдин В. 

В поисках Ленин-плана «Фабзавуч»№2-3 

49.  

М.Г. 

Опыт перехода школы на свободное 

расписание 

«Фабзавуч»№2-3 

50. Иваницкий П. Опыт работы по Дальтон-плану «Фабзавуч»№2-3 

 

51. 

 

Попов И. 

Построение ученого плана школ ФЗУ и 

согласование предметов в связи с работой 

по Д.-плану 

«Фабзавуч»№2-3 

 

52. 

 

Молгачев А. 

Об учете работы среди учеников по 

математике при занятиях по Д.-плану 

«Фабзавуч»№2-3 

53. К. Дальтон-план в мастерской «Фабзавуч»№2-3 

 

54. 

 

Ростовская Е. 

О коллективном творчестве при Д.-плане «Фабзавуч»№4 

55.  

Розенталь Я. 

О коллективных беседах при преподавании 

математики по Д.-плану 

«Фабзавуч»№4 

56. Гурвич С. На пути исканий «Фабзавуч»№4 

 

57. 

 

Аникст.О. 

Очередные задачи школи фабрично-

заводскогоученичества 

(про впровадження Д.-плану в школах ФЗУ) 

«Народное Просвещение»№ 9-10 

 

58. 

 

Ростовский И. 

Постановка преподавания математики 

применительно к Д.-плану 

«Жизнь рабочейшколы»№ 1-2 
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Збірники статей та матеріалів (1924 р.) 

 

№ 

 

Автор 

 

Назва 

 

Назва збірника 

 

Видавництво 

1. - Циркулярное письмо о применении 

Д.плана 

Информационный 

бюллетень №28 

«ГОНО» 

 

2.  

Эфрусси П. Дальтон-план и учитель Просвещение «ГИЗ» 

(Москва) 

 

59. 

 

Донников А. 

 

Д.-план или лабораторный метод 

«Жизнь рабочейшколы» №3-4 

 

60. 

 

Ротштейн А. 

Революция ученого дела «Военное знание»№1 

(Москва) 

 

61. 

 

Бергман С.  

Кружковая работа и лабораторный план «Военное знание»№1 

(Москва) 

 

62. 

 

Родионов Н. 

Общественно-научные кружки и 

лабораторный план 

«Военное знание»№1 

(Москва) 

 

63. 

 

Бокадов Н.  

Лабораторный метод в преподавании 

руського языка и истории литературы 

«Военное знание»№2 

(Москва) 

 

64. 

 

Порехин Н 

Постепеннный переход к лабораторным 

занятиям 

«Военное знание»№2 

(Москва) 

 

65. 

 

Шестаков  

Как вести лабораторный план занятий «Военное знание»№4 

(Москва) 

 

66. 

 

А.Ф.-в. 

Как строить задания «Военное знание»№4-5  

(Москва) 

 

67. 

 

Бугров  

Книжный уклон в применении 

лабораторного плана 

«Военное знание»№4-5  

(Москва) 

 

68. 

 

Парамонов Л. 

По пути лабораторного плана «Толмачевец»№4-5 

(Ленінград) 

 

69. 

Парамонов Л. Лабораторный план-революция учебной 

работы 

«Толмачевец»№6 

(Ленінград) 

 

70. 

 

Бронштейн Н. 

Лабораторный план и задачи самоучета «Толмачевец»№7 

(Ленінград) 

 

71. 

Парамонов Л. К новой системе учебы «Толмачевец»№7 

(Ленінград) 

 

72. 

 

П.С. 

Как мы готовились к лабораторному плану «Толмачевец»№7 

(Ленінград) 
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3. 

Гецов И.  Форма организации учебной жизни на 

рабочем факультете 

Просвещение «ГИЗ» 

 

4. 

Елизаров А.  Опыт исторической лаборатории в 

школе I Iступени 

Просвещение «ГИЗ» 

 

5. 

Рындич А. Методы и организация преподавания в 

совпартшколе 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

«Красная Новь» 

(Москва) 

6. Рындич А. Вопросы совпартшкольной методики 

(еще о лабораторном плане) 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

повышенного типа 

«Красная Новь» № 4 

(Москва) 

7. Брюнелли Е. К Вопросу применения Дальтонского 

лабораторного плана в совпартшколах 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

«Красная Новь» 

(Москва) 

 

8. 

Лепилин Я. 

 

Опыт применения лабораторного плана 

в школах для взрослых 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

«Красная Новь» № 4 

(Москва) 

 

9. 

Брюнелли Е. Первые шаги по Дальтонскому 

Лабораторному плану 
(изопытаЛенинградскойсовпартшколы) 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

повышенного типа 

«Красная Новь» № 4 

(Москва) 

 

10. 

 

Эльнина Д. 

Практика проведения Д.-плана на 

Московских высших 

политпросветкурсах 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

повышенноготипа 

«Красная Новь» 

№4 

(Москва) 

 

11. 

 

Петровский 

Д. 

Военная школа и лабораторный план В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

повышенного типа 

«Красная Новь» 

(Москва) 

 

12. 

 

Минченко 

 

По пути к новой 

совпартшколе(опытКубано-

Черноморскойобластнойсовпартшколы ІІ 

ступени) 

В помощь 

совпартшколам и 

школам взрослых 

повышенного типа 

«Красная Новь» 

(Москва) 

 

13. 

 

Никифоров С. 

Исследовательский метод и Д.-план 

(образцы «нарядов») 

Родной язык и 

художественная 

литература в 

комплексном 

«ГИЗ» 

(Москва) 
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преподавании 

 

14. 

 

Мурграф К. 

Дальтонский Лабораторний план «Математика в 

школе» 

Кн.Сектор 

Губоно 

(Ленінград) 

 

15. 

 

Парамонов Л. 

Первый опыт применения 

лабораторного плана занятий 

Военная школа и 

лабораторный план 

Высш.Воен.-

Редакц.Совета. 

(Москва) 

 

Матеріали по Дальтон-плану опубліковані 
 в радянських виданнях за 1925 р. 

Книжки (1925 р.) 
 

 

№ 

 

Автор 

 

Назва  
 

Видавництво 

 

1.   

Плотников И.П. 
Революционная 

литература. 
Опыт применения 

Дальтон-плана. 

 

«Брокгауз-Ефрон» 

(Ленінград) 

2.   

Минченко П. 
Дальтонский 

лабораторный план 

«Буревесник» 

(Ростов-на Дону) 
3.   

Мариотт Е.С. 
Год работы по истории 

по Дальтон-плану 

«Мир» 

4.   

Прист Г.Б 

Год работы по 
географии по Дальтон-

плану 

«Мир» 

(Москва) 
 

5.   

Беркут, Гостев, Гофнер и 
Попперек 

Рабочая книга по 
математике. 

Пособие для изучения 
математики по 
Дальтон-плану. 

 

«Мир» 

(Москва) 
 

6.  Помогайба В.  Дальтонський план у 
трудовій школі 

«Час» 

(Київ) 
7.   

Сахаров И.П. 
Дальтон-план «РаботникПросвещения» 

 

8.  Дьюи Э. Далтонский 
лабораторный план 

«Новая Москва» 

9.  Штейнгауз М.М. Классы-лаборатории «Мир» 

10.   

Паркхерст Е. 
Далтонский 

лабораторный план 

«Новая Москва» 

11.   

Линч Н.Д. 
Практика Дальтон-

плана в West-
GreenSchool 

«Мир» 

12.   

Мерзон И. 
Далтонский 

лабораторный план в 
русской школе 

«Работник Просвещения» 

(Москва) 
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13.   

Бубликов М. 
Опытная ботаника «Сеятель» 

 

14.   

Свадковский И. 
Дальтон-план в 
применении к 

советскойшколе 

«ГИЗ» 

(Москва-Ленінград) 

15.   

Янковская – 

Байдина А.  

Два годаработы. 
Из практики 14 

опытнойшколы МОНО 
при Центросоюзе 

 

«Новая Москва» 

16.   

Штейнгауз М. 
Из практики 

лабораторного плана в 
Англии 

(Личные впечатления) 

 

«Мир» 

(Москва) 
 

17.   

Штейнгауз М. 
Из практики 

лабораторного плана в 
Англии 

(месяц в Лондоне) 

 

«Мир» 

(Москва) 
 

 

Журнали (1925 р.) 
№ Автор Назва статті  Журнал 

 

1. 

 

Донников А.  

Далтонский лабораторный план 

(відгук) 

«Жизнь рабочей школи» 

№3 

 

2. 

 

Дзенс-Литовский А. 

Год работы по географии по 

Дальтон-плану (відгук) 

«Педагогическая мысль» 

№4 

 

3. 

 

ПершманЭ. 

Дальтонский план и его 

применение в Новониколаевской 

Губсовпартшколе І ступени 

(Сутність Д.-плану, детальний підбір) 

«Сибирский 

Педагогический журнал» 

№1 

 

4. 

 

Рындич А. 

 

Далтонский лабораторный план 

(відгук) 

«Сибирский 

Педагогический журнал» 

№ 2 

 

5. 

 

Гуро Е. 

 

Дальтон-план 

«Сибирский 

Педагогический журнал» 

№ 2 

 

6. 

 

ПершманЭ. 

Дальтонский план и его 

применение в Новониколаевской 

Губсовпартшколе І ступени 

(практика) 

«Сибирский 

Педагогический журнал» 

№3 

 

7. 

 

Готалова-Готлиб А. 

Дальтон-план в применении к 

советской школе (відгук) 

«Путь Просвещения» № 4 

  Дальтон-план в применении к «Наша школа» № 3-4 
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8. Стратена В.  советской школе (відгук) 

 

9. 

 

Мерзон И. 

 

Дальтонский лабораторный план 

(рецензія) 

 

«На путях к новой 

школе»№ 2 

 

 10. 

 

Грацианский А. 

Дальтон-план «Народное 

Просвещение»№4 

 

11. 

 

Галабутский Ю. 

На пути к Дальтон-плану «Народное 

Просвещение»№5-6 

 

12. 

 

Жудро А. 

Далтонский лабораторный план в 

школе І ступени 

«Народній учитель»№3 

 

13. 

 

-- 

Конференция по Д.-плану «Вестник Просвещения 

(МОНО)» №2-3 

 

14. 

 

Войтоловская С. 

Родной язык в работе по Д.-плану «Вестник Просвещения 

(МОНО)» №5 

 

15. 

 

Л.Л.Г. 

Один из опытов применения 

Дальтон-плана в Америке 

(переклад статті з газети «the 

Times» від 3 січня 1925р.) 

«Просвещение на 

Транспорте» №2 

 

16. 

 

Лазаревич-Игнатьева Е. 

Год работы по Д.-плану «Просвещение на 

Транспорте» №3 

 

17. 

 

Константинов А. 

Методическая проработка заданий 

по природоведению в связи с 

сельским хозяйством 

«Просвещение на 

Транспорте» №3 

 

18. 

 

Литвиненко Е. 

Д.-план в ІІІ группе «Просвещение на 

Транспорте» №4 

 

19. 

 

Горбунов Н. 

Д.-план в V группе «Просвещение на 

Транспорте» №4 

 

20. 

 

Петрович Г. 

Д.-план в Тульской школе 

ученичества М.-Курскойжелезной 

дороги 

«Просвещение на 

Транспорте» №4 

 

21. 

 

Горбунов Н. 

Эволюция Д.-плана в русской 

школе 

«Просвещение на 

Транспорте» №5-6 

 

22. 

 

Константинов А. 

Задания по природоведению «Просвещение на 

Транспорте» №5-6 

 

23. 

 

Моисеев Л. 

Д.-план в школах ученичества «Просвещение на 

Транспорте» №5-6 

  Опыт проведения лабораторной «Просвещение на 
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24. Беляев Б. системы в одной из школ 

ученичества 

Транспорте» №5-6 

 

25. 

 

Фоминов К., 

Хрянин В. 

Д.-план в Московской школе 

ученичества М.-Б.-Б. жел.дор. 

«Просвещение на 

Транспорте» №5-6 

 

26. 

 

Беснин М. 

Опыт ученичества Моск.-Киево-

Воронежской ж.д. 

«Просвещение на 

Транспорте» №5-6 

 

27. 

 

Рындич А. 

Итоги совещания совпартшкол «Коммунистическое 

Просвещение» №1 

 

28. 

 

Фильштинский А. 

К современному состоянию 

партпросвещения 

«Коммунистическое 

Просвещение» №1 

 

29. 

 

Внуков В. 

Оборудование лабораторий «Коммунистическое 

Просвещение» №1 

 

30. 

 

Михайлов М. 

Лабораторный метод в Ижевской 

Областной совпартшколе I и II 

ступени 

«Коммунистическое 

Просвещение» №1 

 

31. 

 

Соколов 

О Дальтон-плане «Коммунистическое 

Просвещение» №2 

 

32. 

 

Заболотский В. 

На пути к Д.-плану «Фабзавуч»№1 

 

33. 

 

Читатель 

Дальтон-плане в школе Фабзавуча 

(рецензія на збірку) 

 

«Фабзавуч»№2 

34. Большухин А. Из опыта работы по Д.-плану «Фабзавуч»№3 

 

35. 

 

Киселев И. 

Дальтон-план в применении к 

естествознанию в 

условияхсовременнойшколы 

«Школа и Жизнь» №2 

 

36. 

 

Петрович А. 

К практике Дальтон-плана «Наша школа» №1-2 

(Одесса) 

 

37. 

 

Авкситьевский Д. 

Дальтон-план в техникуме «Уральский Учитель»№2 

 

38. 

 

Юшков Б. 

Дальтон-план в обласной опытной 

школе им.В.И.Ленина 

«Уральский Учитель»№3 

 

39. 

 

Калинин В. 

О качественном и 

колличественном учете учащихся 

техникумов в связи с 

преподаванием по Дальтон-плану 

«Уральский Учитель»№3 
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40. 

 

Рублев А. 

Постановка методической работы 

педтехнікумом Уралобласти за І 

триместр 1924/1925 уч.года 

«Уральский Учитель»№3 

 

41. 

 

Самарин Н. 

Опыт проведения Дальтон-плана в 

Ирбитском педтехникуме 

«Уральский Учитель»№3 

 

 

42. 

 

Ажеганов С. 

Опыт проведения Дальтон-плана в 

Сарапульском педагогическом 

техникуме 

«Уральский Учитель»№3 

 

 

43. 

 

Б. 

К вопросу о введении 

Дальтонского плана в 

Педтехникумах 

«Вопросы просвещения на 

Дальнем Востоке»№7 

 

44. 

 

Арсентьев П. 

Дальтон-план в школе «Вопросы просвещения на 

Дальнем Востоке»№7 

 

45. 

 

П. 

Дальтон-план в школе 

II ступени 

«Вопросы просвещения на 

Дальнем Востоке»№7 

 

46. 

 

Ямпольский М. 

Переход к Дальтон-плану «Северо-Кавказский 

Край»№3 

(Ростов-на-Дону) 

 

47. 

 

Парамонов Л. 

Проблема методической работы «Толмачевец»№1 

(Ленінград) 

 

 

48. 

 

Скурихин М. 

Экскурсионный метод и 

лабораторный план 

«Толмачевец»№1 

(Ленінград) 

 

 

49. 

 

Парамонов Л. 

О заданиях при лабораторном 

плане  

«Толмачевец»№2,3,4 

(Ленінград) 

 

 

50. 

 

Парамонов Л. 

Первое информационно-

инструктивное методическое 

письмо 

«Толмачевец»№2 

(Ленінград) 

 

51. 

 

Бронштейн Н. 

Единая нормировка учебы в работе Толмачевец»№2 

(Ленінград) 

 

52. 

 

Мотылев В. 

Лекции при лабораторном плане Толмачевец»№2 

(Ленінград) 
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Збірники статей та матеріалів (1925 р.) 
 

№ 

 

Автор 

 

Назва статті 
 

Назва збірника 

 

Видавництво 

1. -- Письма Методической 
комиссии 

Дальтон-план в 
Фабзавуче 

«Новая Москва» 

2. За ред. 
 Райкова Б. 

Новыеидеи в 
преподавании опытных 

наук 

Дальтон-план в русской 
школе 

(Збірник №1) 

«Образование» 

3. За ред.  
Ігнатьева Б. 

 

 

-- 

Дальтон-план и 
новейшие течения 

русской педагогической 

мысли 

«Мир» 

(Москва) 

4. 

 

 

Желобовски
й Н., 

Розанов С. 

Год занятий по 
математике 

Задания (группы – VI, 

VII, VIIIи IX) 
«Мир» 

 

5. 

Дзенс-

Литовский 
А. 

 

Дальтон-план и 
экономическая география 

Вопросы экономической 
географии в школе и 

жизни 

«Брокгауз-Ефрон» 

(Ленінград) 

 

6. 

 

Баранов С. 
К вопросу о характере, 
типе и оборудовании 
лаборатории руського 

языка 

Родной язык в школе №7 «Брокгауз-Ефрон» 

(Ленінград) 

 

7. 

 

Колесников 
М. 

Лабораторный метод на 
уроках руського языка 

Родной язык в школе №7 «Брокгауз-Ефрон» 

(Ленінград) 

 

8. 

 

Сотрудник 

Опыты применения 
Дальтон-плана на уроках 

родного языка 

Родной язык в школе №7 «Брокгауз-Ефрон» 

(Ленінград) 

 

9. 

 

Рындич А. 
Лабораторный план в 

совпартшколах 

В помощь 
совпартшколам и 

школам взрослых вып.VI 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 
 

10. 

 

Цибульский 
С. 

К прблемепостроения 
заданий при Дальтон-

плане 

В помощь 
совпартшколам и 

школам взрослых вып.VI 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 
 

11. 

 

Вечеслов Н. 
Итогиучебно-

методическойработы в 
совпартшколах 

В помощь 
совпартшколам и 

школам взрослых вып.VI 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 
 

12. 

 

Желтышев 
К. 

По совпартшколам и 
школам взрослых 
повышенного типа 

В помощь 
совпартшколам и 

школам взрослых вып.VI 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 
 

13. 

 

Фильштинск
ий А. 

Дальтон-план и 
исследовательский метод 

В помощь 
совпартшколам и 
школам взрослых 

вып.VIІ 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 



228 

 

 

14. 

 

Вечеслов Н. 
Практика Дальтон-плана в 

совпартшколах 

В помощь 
совпартшколам и 
школам взрослых 

вып.VIІ 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 

 

15. 

 

Рындич А. 
Спорные вопросы 

лабораторного плана 

В помощь 
совпартшколам и 
школам взрослых 

вып.VIІ 

«ГИЗ» 

(Москва-

Ленінград) 

 

16. 

 

Арямов И.  
Дальтон-план и 

комплексный метод 

Рефлексология и 
педагогика 

«Работник 

Просвещения» 

(Москва) 
 

 

17. 

 

Барнов А.  
Дальтонский план 

организации школьной 
работы 

Методы 
индивидуализирующего 

труда вып.2 

«Мир» 

(Москва) 

 

18. 

 

Иорданский 
Н. 

Методы работы школы 
крестьянской молодежи 

Методы работы в 
школах крестьянской 

молодежи и Фабзавуча 

«Мир» 

(Москва) 

 

19. 

 

Голубков В. 
Методы изучения 

литературы и языка в 
школе фабзавуча  

Методы работы в 
школах крестьянской 

молодежи и Фабзавуча 

«Мир» 

(Москва) 

 

20. 

 

Рубенштейн 
М. 

Дальтонский план 
организации школьной 

работы 

На путях к 
педагогическому 
самообразованию 

«Мир» 

(Москва) 

 

Газета (1925 р.) 
 

21.  

В.Ж. 
Дальтон-план в школе 
Уссурийской железной 

дороги 

 «Просвещение на 
Дальнем Востоке» 
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Додаток Д 

 

 

NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE 

INSTITUTE OF PEDAGOGICAL EDUCATION AND EDUCATION OF ADULTS 

 

04060, Kyiv,Ukraine  

M.Berlinskii Str., 9 

ЗКПО 21593122 р/р 35216001000865 

УДК у м Києві МФО 820019 

Tel. (38 044) 440-62-86; 

 (38 044) 440-63-88 

Fax (38 044) 440-62-86 

E-mail: ipppo@mail.kar.net 

  

№ _______      from “ ______ ” ___________ 2012.  

 

The Dalton School 

 

Head of The Dalton School, 

Ellen Cohen Stein,  

108 E 89
th 

Street, New York,NY,101128 

Dear Madam, 

We write to ask you to assist Lolita Pastukhova, who is a postgraduate of Theory and 

History of Pedagogical Experience Department in her research. The theme of research 

“Development of Dalton Plan Ideas in schooling of USA, Netherlands, Poland” has been adopted in 

Interdepartmental Council in Scientific Research Coordinating Department at NAPS of Ukraine. 

For the first time in Ukraine our Institute has started the research in the field of comparative 

pedagogic in the European countries and the USA. 

We can assure you that your assistance in collection of information and research The Dalton 

Plan as one of the modern and affective educational technologies would be deeply appreciated. We 

hope that your cooperation in the survey will be beneficial for methodological, theoretical and 

methodical development of the national education system. 

 

Yours faithfully, 

 

 

I.Zyazyun 
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Шановна Пані!  
Просимо Вас сприяти Лоліті Пастуховій, аспірантці відділу теорії та 

історії педагогічної майстерності в її дослідженні. Тема дослідження «Розвиток 

ідей Дальтон-плану в шкільній освіті США, Нідерландів, Польщі» була 

затверджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень НАПН 

України. 

Уперше в Україні наш інститут розпочав дослідження в галузі 

порівняльної педагогіки в країнах Європи та США. 

Ми можемо запевнити Вас, що Ваша допомога в зборі інформації та 

дослідженні Дальтон-плану, як однієї з сучасних та ефективних освітніх 

технологій буде високо оцінена. Ми сподіваємось, що співпраця в 

спостереженні буде успішною для теоретичного, методологічного та 

методичного розвитку для національної системи освіти. 
 

 

З повагою , 
 

 

 

Директор,  

доктор філософських наук, професор,  

дійсний член АПН України 

 

 

Зязюн І.А. 
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Додаток Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марія Монтессорі та Хелен Паркхерст з учнями в моделі школи 

Монтессорі в будівлі шт. Невада під час Панамо-Тихоокеанської міжнародної 

виставки в м. Сан-Франциско 1915 р. 
 

 

Палац Мистецтв Панамо-Тихоокеанська міжнародна виставка  

м. Сан-Франциско 1915 р. 
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Додаток З 

    

 

 

NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE 

IVAN ZYAZYUN INSTITUTE FOR TEACHER EDUCATION AND  

ADULT EDUCATION  

 

04060, Kyiv,Ukraine  

M.Berlinskii Str., 9 

ЗКПО 21593122 р/р 35216001000865 

УДК у м Києві МФО 820019 

Tel. (38 044) 440-62-86; 

 (38 044) 440-63-88 

Fax (38 044) 440-62-86 

E-mail: ipppo@mail.kar.net 

  

№ _______      from “ ______ ” ___________ 2020. The  

 

 

Leo J. Ryan Memorial Federal Building 

1000 Commodore Drive 

San Bruno, California 94066-2350 

National Archive 

 Head of The National Archive, 

 

We write to ask you to assist Lolita Vorobiova, who is a postgraduate of Theory and History 

of Pedagogical Experience Department in her research. The theme of research “Development of 

Dalton Plan Ideas in schooling of USA, Netherlands, Poland” has been adopted in 

Interdepartmental Council in Scientific Research Coordinating Department at NAPS of Ukraine. 

For the first time in Ukraine our Institute has started the research in the field of comparative 

pedagogic in the European countries and the USA. 

We can assure you that your assistance in collection of information and research The Dalton 

Plan as one of the modern and affective educational technologies would be deeply appreciated. We 

hope that your cooperation in the survey will be beneficial for methodological, theoretical and 

methodical development of the national education system. 

Yours faithfully, 

Director,  

PhD, professor,  

Member of NAPS of Ukraine 
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Додаток І 

Звіт президента Панамо Тихоокеанської Міжнародної виставки 

в м.Сан-Франциско  
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Додаток К 

Опис Курсу Монтессорі на ПТМВ в м. Сан-Франциско в 1915 р. 
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Додаток Л 

Дальтон-школа «школа-матір» 

м. Нью-Йорк, США 

Фото 2012 р. 
 

 
 



250 

 

    Додаток М  

Розвиток ідей Дальтон-плану 

(поч. ХХ ст.– поч. ХХІ ст.) 
 

ХХ століття ХХІ століття 

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 

Польща 
 І період 

інноваційни
й польський 

1925-

1933 

 

ІІ період стагнації 
 

1934 - 2006 

ІІІ період 

євроконсоліда
ційний 

 

2007 - 

дотепер. 
 

Нідерланди 
  

І період  
сталий дальтопланівський  

1928 - 2000 

 

ІІ період 

євроконсолідаційний 

 

2001 – дотепер 

 

Сполучені Штати Америки 
 І період 

становлен
ня 

1910-

1918 р. 

 

ІІ період сталий дальтопланівський 

1919 - дотепер 

 

ХХ століття ХХІ століття 

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 
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Розвиток ідей Дальтон-плану 

 (поч. ХХ ст.– поч. ХХІ ст.) 
(узагальнення) 

 

ХХ століття ХХІ століття 

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 

 

ХХ століття ХХІ століття 

1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 
2000-

2009 
2010-2019 

 

 

 

І період становлення 

 

1915 - 1939 

 

 

 

ІІ період сталий дальтопланівський 

1940 - 2000 

 

ІІІ період 

євроконсолідаційний 

2001 - дотепер 

 І етап 

1915-1921 

ІІ етап 

1922 –  

1927 

ІІІ етап  

1928 -

1939 

  


