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Розглядаються основні положення теорії розвивального навчання, її дидактичні та 

психологічні принципи. Аналізується творча спадщина З. І. Слєпкань, яка стосується 
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Постановка проблеми. Реформування 
системи освіти відбувається в умовах зміни 
методологічних підходів, розробки нових 
норм і принципів навчання. Теоретичною 
базою цьому слугують наукові досліджен-
ня провідних психологів і педагогів, а 
практичною – нормативно-державні доку-
менти.  

Сучасне реформування всіх ланок осві-
ти в Україні закладено в Національній док-
трині розвитку освіти (2002), у законі Укра-
їни «Про загальну середню освіту», в Кон-
цепції загальної середньої освіти, Концеп-
ції профільного навчання у старшій школі 
та інших. У названих документах закладе-
но нові підходи до організації освіти в 
школі. Сучасна школа має сприяти різнобі-
чному розвитку дитини на основі виявлен-
ня її задатків і здібностей, формування цін-
нісних орієнтацій, задоволення інтересів і 
потреб, забезпечувати самовдосконалення 
та самореалізацію молодої людини. На 
практиці цього можна досягти різними за-
собами, одним із яких є активне впрова-
дження у сиcтему освіти принципів розви-
вального навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Тер-
мін «розвивальне навчання» бере свій по-
чаток з кінця ХVІІІ ст. Уперше його вико-

ристав швейцарський педагог Й. Песталоц-
ці. Безпосереднім поштовхом для розробки 
теорії розвивального навчання стала гіпоте-
за про наявність двох рівнів розвитку дити-
ни (зони актуального розвитку та зони най-
ближчого розвитку). Таку думку висловив 
у 30-х роках ХХ століття російський пси-
холог Л. С. Виготський. Він також наголо-
шував на необхідності орієнтуватися у на-
вчанні не на першу, а саме на другу зону 
розвитку. Тобто навчання має йти попере-
ду розвитку та орієнтуватися на розвиток 
дитини як на основну мету. 

Оскільки процес навчання можна спря-
мувати на розвиток в учнів: психічних фун-
кцій; особистісних якостей; творчого мис-
лення; пізнавальних можливостей; прийомів 
навчальної роботи тощо, то існує декілька 
концепцій розвивального навчання. 

Основною метою розвивального на-
вчання є загальний розвиток учнів, перш за 
все розвиток інтелекту, розуму, волі, почут-
тів, навчання вмінню вчитися, жити серед 
людей, формування творчої особистості.  

Основні дидактичні принципи системи 
розвивального навчання обґрунтував 
Л.В.Занков [3]. В основу нового підходу до 
навчання він поклав:  

• принцип навчання на високому рівні 
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складності;  
• принцип навчання швидким темпом;  
• принцип провідної ролі теоретичних 

знань;  
• принцип усвідомлення школярами 

процесу учіння;  
• принцип цілеспрямованої і система-

тичної роботи з розвитку всіх учнів. 
Поняття «розвивальне навчання» уза-

гальнив В.В.Давидов. Він уважав, що у 
розвивальному навчанні дитина є повно-
цінним суб’єктом діяльності, в процесі якої 
дитина свідомо ставить цілі і завдання са-
мозмінюватися і творчо їх досягає. 

Окремі аспекти проблеми розвитку уч-
нів у процесі навчання розглядав Г.С.Кос-
тюк. Він підкреслював, що навчання впли-
ває на розвиток, передусім, своїм змістом. 
Один і той же зміст по-різному впливає на 
розвиток залежно від його методів викла-
дання. «Умовою, що сприяє наданню на-
вчанню розвивального характеру є ретель-
ний відбір матеріалу, методи активного на-
вчання, що приводять у дію розумові сили 
учнів, а це дає можливість самостійно 
розв’язувати пізнавальні та інші задачі» [5]. 

На думку З.І.Калмикової [4], розвива-
льне навчання – це таке навчання, яке фор-
мує продуктивне або творче мислення із 
притаманними йому оригінальністю дум-
ки, можливістю отримання відповідей, що 
значно відрізняються від звичних; швидкі-
стю і плавністю виникнення незвичайних 
асоціативних зв’язків; сприйнятливістю до 
проблеми; здатністю знайти незвичні фун-
кції об’єкту або його частини. До психоло-
гічних принципів розвивального навчання 
З.І.Калмикова відносить:  

• систематичний розвиток всіх трьох 
основних видів мислення: наочно-дійове 
(або практичне), наочно-образне і абстрак-
тно-теоретичне;  

• проблемність навчання; 
• індивідуалізація і диференціація на-

вчально-виховного процесу; 
• цілеспрямоване формування алгори-

тмічних і евристичних прийомів розумової 
діяльності; 

• систематичний розвиток мнемічної 
діяльності (тобто розвиток пам'яті) для за-
безпечення фонду дійових знань.  

Актуальні питання розробки системи 
розвивального навчання та її запроваджен-
ня на практиці в різні часи розглядали та-
кож П.Я.Гальперін, Д.Б.Ельконін, 
О.К.Дусавицький, О.М.Леонтьєв та інші. 
Але їх роботи не стосувалися навчання ма-
тематики. Проблеми, пов’язані з реалізаці-
єю принципів розвивального навчання у 
навчання математики в загальноосвітній 
школі (основній та старшій), досліджувала 
професор З.І.Слєпкань. 

Мета статті – проаналізувати основні 
роботи з творчої спадщини З.І.Слєпкань, 
присвячені окремим аспектам реалізації 
розвивального навчання математики в за-
гальноосвітній школі, та показати їх зна-
чення для системи математичної освіти на 
сучасному етапі розвитку.  

Виклад основного матеріалу. 16 квіт-
ня 2011 року виповнилося 80 років з дня 
народження математика-методиста Зінаїди 
Іванівни Слєпкань — відомого українсько-
го вченого у галузі теорії та методики на-
вчання математики. ЇЇ внесок у розвиток 
цієї науки великий і багатогранний. Вона 
отримала значні здобутки, які пов’язані з 
питаннями теорії загальної та спеціальних 
методик, розвитку методики математики 
середньої і вищої школи. Крім цього, у до-
слідженнях З. І. Слєпкань висвітлювалися 
питання підвищення якості математичної 
освіти, реалізації принципів розвивального 
навчання у методичну систему навчання 
математики, шляхи запровадження особис-
тісно-орієнтованого навчання у середніх і 
вищих закладах освіти, розвитку творчого 
мислення учнів і студентів тощо. Деталь-
ніше читайте в монографії [1]. 

Роботу над проблемами розвивального 
навчання З.І.Слєпкань розпочала з 1961 
року. В інтерв’ю для журналу «Математика 
в школі» вона згадує: «… на одному із засі-
дань республіканського методичного семі-
нару, який працював на кафедрі математи-
ки та методики викладання математики 
Київського педінституту імені 
О.М.Горького, виступила вчителька з Лу-
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ганської області Осинська Віра Микитівна. 
Вона дуже слушно порушила питання про 
використання психологічних досліджень у 
навчанні математики. Я сама давно відчу-
вала потребу в цьому, але саме ця вчитель-
ка запалила в мені бажання ґрунтовно ви-
вчити психологію навчання, що я і зробила 
протягом кількох років» [6]. 

Підсумком більш ніж тридцятилітньої 
роботи Зінаїди Іванівни у галузі теорії та 
методики навчання математики стала док-
торська дисертація на тему: «Методическая 
система реализации развивающей функции 
обучения математике в средней школе». Її 
вона захистила в 1987 р. в Москві при АПН 
СРСР у формі наукової доповіді, за сукуп-
ністю публікацій. 

Проблемам розвивального навчання 
математики в сучасній школі З. І. Слєпкань 
присвятила окремі статті у журналах та на-
укових збірниках, зокрема [7], [9], [10], 
[13], виступи на конференціях і семінарах, 
а також посібник «Психолого-педагогічні 
та методичні основи розвивального на-
вчання математики» (2004 р.) [8]. Проана-
лізуємо деякі з цих публікацій. 

Значне місце в науково-педагогічній 
діяльності З.І.Слєпкань відводилося розроб-
ці стандартів, програм і підручників з ма-
тематики для вищої і середньої школи. Зі-
наїда Іванівна під час складання норматив-
них освітніх документів та під час напи-
сання підручників і методичних посібників 
з математики послуговувалася дидактич-
ними принципами розвивального навчання, 
висунутими Л.В.Занковим та психологіч-
ними принципами розвивального навчання 
висунутими З.І.Калмиковою.  

У статті «За майбутніми сторінками 
журналу «Математика в школі» З.І.Слєп-
кань піднімає проблему розробки і введен-
ня стандартів в освітній галузі «Математи-
ка» як основи і передумови диференціації 
та індивідуалізації навчання. «Стандарт має 
гарантувати державі забезпечення мініма-
льної загальноосвітньої, загальнокультур-
ної обов’язкової математичної підготовки 
кожного учня і на цій основі підвищеного 
та поглибленого рівнів математичної освіти 
для учнів з відповідним спрямуванням пі-

знавальних інтересів» [13]. У статті також 
підкреслюється актуальність запроваджен-
ня розвивального навчання не лише в зага-
льноосвітніх школах, але і у процес на-
вчання в СПТУ та у вищих навчальних за-
кладах. 

Перший принцип системи розвиваль-
ного навчання – навчання на високому рів-
ні складності – Зінаїда Іванівна тісно 
пов’язувала з впровадженням диференціа-
ції навчання математики. Відповідаючи на 
запитання, на якому рівні вчитель, зокрема 
масової школи, повинен організовувати на 
уроці вивчення програмового матеріалу,  
вона зазначала: на обов’язковому і підви-
щеному рівнях. «Рівень викладу вчителем 
програмового матеріалу має бути високим, 
а рівень вимог до його засвоєння учнями – 
диференційованим. Це стосується і рівнів 
допомоги окремим категоріям учнів як при 
вивченні теоретичного матеріалу, так і, 
особливо, при формуванні навичок і вмінь 
у процесі розв’язання вправ (прикладів, 
задач)» [10].  

Професор З.І.Слєпкань була перекона-
на, що на створення умов для рівневої ди-
ференціації повинні бути спрямовані різно-
рівневі програми, підручники і діяльність 
вчителя математики. Вона була співавто-
ром двох програм з математики [2], [11]. На 
її думку, навчання математики в системі 
загальної середньої освіти має спиратися на 
такі вихідні положення: 

• мати розвивальний характер і при-
кладну спрямованість на всіх ступенях на-
вчання; 

• здійснювати на відповідних ступе-
нях навчання рівневу і профільну диферен-
ціацію навчально-виховного процесу; 

• бути цілісною системою форму-
вання особистості на основі досягнень ма-
тематики, психолого-педагогічної науки, 
педагогічного досвіду вітчизняної та зару-
біжної шкіл; 

• під час організації навчального 
процесу доцільно надавати переваги мето-
дам розвиваючого навчання і сучасним йо-
го технологіям.  

Велике значення З.І.Слєпкань відводи-
ла і профільній диференціації, оскільки са-
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ме під час організації навчання у такий 
спосіб найкраще можна реалізувати прин-
ципи розвивального навчання, зокрема ці-
леспрямовану і систематичну роботу з роз-
витку всіх учнів. У статті [7] вона визначи-
ла мету, завдання і принципи організації 
профільного навчання як виду диференці-
йованого навчання, а також конкретизувала 
їх стосовно навчання математики. Аналі-
зуючи мету профільного навчання, вона 
підкреслює, що таке навчання створює мо-
жливості для рівного доступу учнівської 
молоді до здобуття загальноосвітньої про-
фільної та початкової допрофесійної підго-
товки і спрямоване на набуття учнями на-
вичок самостійної науково-практичної, до-
слідницько-пошукової діяльності, розвиток 
їхніх інтелектуальних, творчих, психічних, 
моральних, фізичних, соціальних якостей, 
прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Кожна з існуючих концепцій розвива-
льного навчання передбачає спрямування 
навчального процесу на розвиток в учнів 
творчого мислення. Проблему творчості 
Зінаїда Іванівна вважала надзвичайно акту-
альною і вважала, що «вона по праву вва-
жається проблемою століття. Щоб сформу-
вати творчу особистість у процесі навчання 
математики сьогодні, кожен вчитель пови-
нен бути обізнаним із сутністю творчого 
процесу, сучасними уявленнями про нього, 
методами вивчення творчості, якостями 
творчої особистості та їх системою, щоб 
мати змогу формувати такі якості у школя-
рів. Кожен вчитель має вміти діагностувати 
рівень творчості, знати основні форми, 
шляхи і механізми формування творчої 
особистості, зокрема головний із них – тво-
рчу задачу» [9]. 

Результати плідної праці З.І.Слєпкань 
над розв’язанням проблеми розвитку твор-
чості в учнів висвітлювалися на науково-
методичних конференціях, методичних се-
мінарах для вчителів, на сторінках журна-
лів «Математика в школі», «Дидактика ма-
тематики» та в інших публікаціях. Вона 
писала, що школа покликана якомога ра-
ніше виявити якості творчої особистості в 
учнів, і розвивати їх у всіх школярів, зва-
жаючи, звичайно, на те, що діти народжу-

ються з різними задатками творчості. Вона 
вважала, що більшою мірою потрібно дба-
ти про розвиток творчої особистості у здіб-
них і обдарованих учнів. Для цього учням 
варто надавати максимум можливостей для 
випробування себе в творчості, при чому 
починати треба з найпростіших завдань. 
Навчання творчості має відбуватися в пер-
шу чергу і в основному на програмному 
навчальному матеріалі з математики, а в 
разі потреби, і на спеціально побудованій 
системі задач. Засвоюючи досвід творчої 
діяльності, характерні для неї процедури, 
учні набувають здібності видозмінювати ті 
стереотипи мислення, яким вони вже на-
вчилися, вчаться конструювати нові підхо-
ди до осмислення раніше засвоєного або 
нового змісту [9]. 

Велику роль для розвитку методичної 
думки в Україні відіграла книга 
З.І.Слєпкань «Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики» (2004р.). У цьому посібнику, 
який має монографічний характер, подані 
методичні, психолого-педагогічні та мето-
дичні основи розвивального навчання ма-
тематики. У ньому проаналізовано провідні 
психологічні теорії навчання і відповідні їм 
моделі навчання, розглянуто сучасні базові 
моделі та технології освітнього процесу, 
вказано місце та роль загальних та специ-
фічних розумових дій і прийомів розумової 
діяльності у процесі навчання математики, 
зокрема, у трьох провідних видах навчаль-
ної діяльності учнів: формування матема-
тичних понять, доведення тверджень і 
розв’язування задач. Належне місце відво-
диться психолого-дидактичному аналізу 
математичних помилок учнів і шляхи їх 
попередження і усунення. Розкриваються 
проблеми формування і розвитку творчої 
особистості учня у процесі навчання мате-
матики, проблеми особистісно-орієнтова-
ної математичної освіти. 

У посібнику «Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики» велику увагу Зінаїда Іванівна 
приділяє психолого педагогічним та мето-
дичним основам навчання учнів доведен-
ням математичних тверджень. Проблему 
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навчання доведенням вона пропонує роз-
членувати на кілька послідовних дидакти-
чних завдань, що розв'язуються: 

1) вивчення готових доведень, уміння 
відтворити їх; 

2) самостійна побудова доведення за 
аналогією з вивченим; 

3) пошук і побудова доведення вказа-
ним учителем методом або способом; 

4) самостійний пошук і виклад учнями 
доведень математичних тверджень [8]. 

Під навчанням доведенням З.І.Слєп-
кань розуміє навчання учнів вико-
ристовувати готові доведення, що пропо-
нуються вчителем або є у підручнику, та 
навчання самостійному пошуку доведень. 
Слід зазначити, що не всі методисти пого-
джувалися з таким поглядом. Наприклад, 
А.А.Столяр під навчанням доведення ро-
зумів «навчання мисленнєвим процесом 
пошуку, відкриття і побудови доведення, а 
не навчання відтворенням і заучуванням 
готових доведень» [12]. 

Зінаїда Іванівна пояснювала, що розу-
міння учнями доведень, які пропонуються 
на уроці вчителем, і викладених у підруч-
нику, вміння відтворити готове доведення 
теореми чи формул – перший, але важли-
вий рівень навчання доведенням. Наступ-
ними  компонентами цієї роботи є: 

1) усвідомлення основних положень – 
даних і вимог теореми (задачі); 

2) усвідомлення основної ідеї та сис-
теми розгортання доведення: 

3) розуміння методу чи способу, яким 
здійснюється доведення; 

4) виділення основних етапів дове-
дення, чітке усвідомлення всіх посилань 
(аргументів доведення). 

Готові доведення повинні виступати як 
моделі, на яких учні навчаються загальних і 
специфічних дій і прийомів розумової дія-
льності, що лежать в основі вміння доводи-
ти, застосовувати різні методи доведення, 
самостійно шукати доведення за аналогією 
з вивченим. Крім того, при частково-
пошуковому вивченні готових доведень 
(евристична бесіда) вчитель розкриває уч-
ням шляхи відкриття способу доведення, 
вчить їх обґрунтовувати, міркувати, само-

стійно шукати окремі елементи доведення 
[8]. 

Висновки. Ми розглянули лише не-
значну частину теоретичних розробок 
З. І. Слєпкань, що стосуються розвивально-
го навчання математики в школі, але кожна 
з них знайшла своє місце у практиці на-
вчання математики і є актуальною для су-
часної школи. Студентам, які готуються 
стати вчителями, а також практикуючим 
учителям слід мати ґрунтовну методологі-
чну підготовку і добре розумітися на існу-
ючих підходах до організації навчального 
процесу в школі. В роботах З. І. Слєпкань 
вони знайдуть необхідний теоретичний ма-
теріал про розвивальне навчання та конк-
ретні практичні рекомендації. 
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Abstract. Bevz V. Kalidub N. THE IDEAS OF DEVELOPING MATHEMAT ICS 

TEACHING IN CREATIVE HERITAGE OF Z. SLYEPKAN . The main provisions of the de-
veloping teaching, its didactic and psychological principles are examined. Z. Slyepkan’s works, de-
voted to the realization of principles of developing mathematics teaching at secondary school is ana-
lysed.  
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