
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

106 

Я вдячний долі за те, що є учнем, вихованцем, послідовником 
ідей Зінаїди Іванівни.  

В особі Зінаїди Іванівни як провідного українського 
методиста-математика гармонійно поєднуються 

вимогливість і людяність, талант і працьовитість,  
мудрість і професіоналізм.  

Особливо прекрасні людські якості Зінаїди Іванівни 
виявляються в тому, як вона вболіває, переживає та підтримує 

своїх аспірантів і докторантів. 
Бажаю Вам, вельмишановна Зінаїдо Іванівно, міцного 

здоров’я, молодечого завзяття та натхнення у творчій праці, 
добра, благополуччя, щастя й радості в сімейному колі, безмежної 
вдячності від усіх вихованців (студентів, аспірантів, докторантів). 
Знаю, що Вас люблять, цінують і поважають в усій Україні, а це, 

мабуть, є найбільшим надбанням 
 Людини, Вихователя та Науковця. 
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Обґрунтовується положення про те, що старший юнацький (студентський) віковий період є 

сензитивним для реалізації основних концептуальних засад, трирівневих цілей системи розвивального 
навчання. Визначаються на ті засоби, які дають можливість подолати існуючі протиріччя 
студентського вікового періоду в рамках концепції розвивальної освіти. 

 
 

Розробка теорії та методики розви-
вального навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики 
є загальною проблемою, яку розв’язує 
автор статті у своїх дослідженнях. Аналіз 
робіт Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготського, 
П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, А. Дістер-
вега, О.К. Дусавицького, Д.Б. Ельконіна, 
Л.В. Запорожця, Г.С. Костюка, В.Т. Куд-
рявцева, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, 
О.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, Н.О. Мен-
чинської, Д. Пойа, В.В. Рєпкіна, С.Л. Рубін-
штейна, В.В. Рубцова, З.І. Слєпкань, Н.Ф. Та-
лизіної, К.Д. Ушинського, Г.А. Цукерман 
дозволив визначити методологічні основи 

системи розвивального навчання [1; 2]. З 
метою розв’язання загальної проблеми 
автором були проаналізовані існуючі в 
системі освіти методичні концепцій реалі-
зації розвивальної функції навчання та 
розвитку творчості особистості [3]. Для 
подальших досліджень необхідно обґрун-
тувати положення про те, що старший 
юнацький (студентський) віковий період є 
сензитивним для реалізації основних 
концептуальних засад системи розвиваль-
ного навчання. Наукове обґрунтування 
цього положення є метою цієї роботи.  

Основоположник теорії розвивального 
навчання В.В. Давидов зазначав, що термін 


