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ПРОФЕСОР З.І.СЛЄПКАНЬ: ЛЮДИНА, ПЕДАГОГ, ВЧЕНИЙ
В.О. Швець,
канд. пед. наук, професор,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
О.І. Скафа,
доктор пед. наук, професор,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
“…невтомна бджілка української освіти”
У квітні місяці цього року виповнилося 80 років від дня
народження видатного вченого в галузі методики навчання
математики, одного з фундаторів української наукової школи з
теорії та методики навчання математики в середніх і вищих
закладах освіти Зінаїди Іванівни Слєпкань.
Слєпкань Зінаїда Іванівна народилася 16 квітня
1931 року в поселенні Печенжиця Тотьмського району
Вологодської області (Росія), куди в 1930 р. були виселені із
Запорізької області її дід і батьки.
У 1939 – 1949 рр. навчалася в школі м. Тотьма. У
1953 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний
факультет Мелітопольського педагогічного інституту.
У 1953 – 1959 рр. працювала асистентом, старшим
викладачем кафедри математики Мелітопольського педінституту, а також учителем
математики в СШ № 4 м. Мелітополя.
З 1959 по 1962 рр. – аспірантка кафедри елементарної математики та методики
математики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького.
Перші дослідження з методики навчання математики З.І.Слєпкань стосувалися
культури тригонометричних обчислень. Вони і стали основою дисертаційного
дослідження. У рік закінчення аспірантури Зінаїда Іванівна успішно захищає
кандидатську дисертацію на тему «Культура тригонометричних обчислень у
восьмирічній і середній школах» (науковий керівник А.С. Бугай).
З 1962 по 1965 роки З.І.Слєпкань – старший викладач загальнонаукового
факультету Мелітопольського педінституту.
З 1966 р. – доцент, а з 1983 р. – завідувач кафедри елементарної математики та методики
математики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького.
Підсумком більш ніж тридцятилітньої праці Зінаїди Іванівни у галузі теорії та
методики навчання математики стала докторська дисертація на тему: «Методическая
система реализации развивающей функции обучения математике в средней школе», яку
вона захистила в 1987 році в Москві при АПН СРСР у формі наукової доповіді за
сукупністю робіт.
Зінаїда Іванівна – перша не тільки в Україні, а й у СРСР жінка, яка захистила
докторську дисертацію з методики навчання математики. У 1989 р. вона отримала
вчене звання професора.
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Члени кафедри математики та методики навчання математики
КДПІ, м. Київ, 1992 р.
Протягом багатьох років З.І.Слєпкань успішно поєднувала наукову роботу з
педагогічною. Читала лекційні курси «Методика навчання математики» та «Наукові
засади педагогічного процесу у вищій школі» для студентів фізико-математичного
факультету, була незмінним лектором на курсах підвищення кваліфікації вчителів і
викладачів ВНЗ, керувала написанням курсових, кваліфікаційних і магістерських робіт,
а також педагогічною практикою магістрів.
Значне місце у науково-педагогічній діяльності З.І.Слєпкань відводилося розробці
стандартів для вищої і середньої шкіл, підручників. Усі українські школи протягом
десятка років працюють за підручником «Алгебра і початки аналізу 10-11», написаним
З.І.Слєпкань у співавторстві з М.І.Шкілем та О.С.Дубинчук.
З.І.Слєпкань заслужений працівник народної освіти України (1995 р.), Відмінник
освіти України (1997 р.). Була нагороджена медаллю до 50-річчя педагогічного
інституту імені О.М.Горького, медалями М.В. Остроградського, А.С.Макаренка,
В.О.Сухомлинського, Золотою медаллю НПУ імені М.П.Драгоманова (2007), медаллю
«Ветеран праці».
Зінаїда Іванівна Слєпкань – провідний вчений з теорії та методики навчання
математики, її внесок у розвиток цієї науки великий і багатогранний. Вона отримала
значні здобутки, які стосуються питань загальної і спеціальних методик, розвитку
методики навчання математики в середній і вищій школах. Ці дослідження були
опубліковані в понад 200 наукових і методичних працях, серед яких підручники для
учнів і студентів, навчально-методичні посібники для студентів, аспірантів і вчителів.
Велике теоретичне і практичне значення для вчителів-практиків і студентів –
майбутніх учителів математики мали праці З.І.Слєпкань, присвячені ефективності
уроків математики. У роботі «Шляхи підвищення ефективності уроків з математики»
(1977) вона дала таке тлумачення ефективного уроку: «Ефективним, на нашу думку,
слід вважати такий урок з математики, побудова і проведення якого максимально
сприяє досягненню поставлених перед уроком цілей. Ефективно проведений урок дає
можливість вчителю досягти оптимальних результатів навчання». Тут же визначалися
основні шляхи підвищення ефективності уроків.
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З.І.Слєпкань з учителями Донецької області
Усі дослідження З.І.Слєпкань пронизує інтерес до проблем навчання алгебри і
початків аналізу в загальноосвітній школі і професійно-технічних училищах.
Розв’язанню цієї проблеми присвячено спеціальні статті,
підручники і навчально-методичні посібники, підготовлені
одноосібно і у співавторстві. Серед них слід відзначити «Системи
рівнянь другого степеня» (1964), «Алгебра і елементарні функції»
(1968), «Методика викладання алгебри і початків аналізу» (1978).
Новий етап у розв’язанні проблеми навчання алгебри і початків
аналізу – створення разом з М.І.Шкілем і О.С.Дубинчук підручників для
загальноосвітніх навчальних закладів
українською і російською
мовами: «Алгебра і початки
аналізу,
10-11» (1995, 1998, 2001),
«Алгебра і початки
аналізу, 10» (2002, 2003), «Алгебра і
початки аналізу, 11» (2003, 2004),
навчального посібника для учнів
середніх ПТУ «Алгебра і початки
аналізу»
(1992,
2000).
Комплект
підручників доповнює підготовлений під
керівництвом З.І.Слєпкань «Збірник задач з
алгебри і початків
аналізу» (2003).
Крім навчальних
посібників з алгебри і початків
аналізу для учнів середніх ПТУ, З.І.Слєпкань розробляла
методику навчання математики для таких закладів. Разом з
О.С.Дубинчук вона підготувала дві книги: «Преподавание
математики в средних ПТУ. 1-й год обучения» (1985) і
«Преподавание математики в средних ПТУ. 2-й год обучения»
(1988). Ще одну книгу «Методичні особливості навчання
геометрії в середньому ПТУ» (1992) вона написала у
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співавторстві з О.С.Дубинчук і С.Н.Філіповою.
Велику роль для розвитку методичної думки в Україні відіграла книга
З.І.Слєпкань «Психолого-педагогические основы обучения математике» (1983). У
цьому посібнику, який має монографічний характер, зроблено аналіз психологічних
закономірностей окремих навчальних процесів: засвоєння математичних понять,
розв’язування задач, доведення теорем. На основі психологічних теорій навчання і
дидактичних систем розглянуто шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності
учнів під час вивчення шкільного курсу математики і можливості управління цією
діяльністю.
У розділі «Психолого-педагогические основы обучения учащихся доказательствам» З.І.Слєпкань розкриває розуміння загальної дидактичної задачі навчання
доведень і звертає увагу на необхідність використовувати у процесі навчання
математики готових доведень, що пропонуються вчителем або є у підручнику. «Готові
доведення повинні виступати як моделі, на яких учні навчаються загальних і
специфічних дій і прийомів розумової діяльності, що лежать в основі вміння доводити,
застосовувати різні методи доведення, самостійно шукати доведення за аналогією з
вивченим. Крім того, при евристичному викладі готових доведень вчитель розкриває
учням шляхи відкриття способу доведення, вчить їх обґрунтовувати, міркувати,
самостійно шукати окремі елементи доведення. Проблему навчання доведень доцільно
розчленувати на кілька послідовних дидактичних завдань:
1) вивчення готових доведень, уміння їх відтворити;
2) самостійна побудова доведення за аналогією з вивченим;
3) пошук і побудова доведення вказаним учителем методом або способом;
4) самостійний пошук і виклад учнями доведень математичних тверджень».
Результати своїх наукових досліджень у галузі методики математики та
багаторічний досвід викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах
3.І.Слєпкань узагальнила в підручнику «Методика навчання математики» (2000, 2006).
Підручник містить дві частини: загальна методика і
методика навчання окремих предметів. У ньому
розглядаються різні можливі підходи до вивчення
навчального матеріалу з основних змістових ліній шкільного
курсу, контролю успішності учнів, організації позакласної
роботи з математики. Методика навчання окремих предметів
шкільного курсу розкривається відповідно до ступенів
навчання – основна і старша школа, і з урахуванням
передового педагогічного досвіду вчителів України і
зарубіжних країн. Особливістю підручника є використання
досягнень психолого-педагогічної
науки і шкільної практики у
навчанні математики учнів різних
вікових груп.
У зв’язку з реформуванням системи вищої освіти і
підготовкою магістрів З.І.Слєпкань підготувала і видала
навчальний посібник «Наукові засади педагогічного процесу у
вищій школі» (2000, 2005). Матеріали цієї книги допомогають
майбутнім магістрам ознайомитися з метою, завданнями,
структурою та напрямами реформування вищої освіти. Окремі
розділи посібника присвячені висвітленню методологічних,
психологічних і педагогічних основ навчального процесу у
вищій школі. Особлива увага в роботі приділяється питанням
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педагогічного контролю, науково-дослідницької роботи, післядипломної освіти. Автор
врахувала зміни, що відбуваються у діяльності вищих навчальних закладів і розглянула
передумови приєднання системи вищої освіти України до Болонського процесу.
Наукові дослідження З.І.Слєпкань окреслюють питання розвивального навчання
математики, особистісно-орієнтованого навчання у середніх та вищих закладах освіти,
розвитку творчого мислення учнів і студентів тощо. Цим проблемам присвячений посібник
«Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики» (2004),
виступи на науково-методичних конференціях, семінарах та статті у журналах та наукових
збірниках.
Багато років у редакційну колегію міжнародного збірника наукових робіт
«Дидактика математики: проблеми і дослідження» входила доктор педагогічних наук,
професор З.І.Слєпкань – видатний учений у галузі теорії і методики навчання
математики, прекрасний педагог, автор багаточисельних наукових праць, підручників і
навчальних посібників.
Публікації Зінаїди Іванівни в збірнику охоплювали проблеми розвивального навчання
математики, особистісно-орієнтованого навчання в середніх і вищих навчальних закладах,
розвитку творчого мислення учнів і студентів. Усі вони викликали величезний інтерес не лише
вчених України, але і зарубіжних дослідників. Її наукові напрями продовжують багаточисельні
учні і послідовники, публікації яких постійно відбиті на сторінках збірника (Т.В.Крилова,
Н.А.Тарасенкова, О.В.Співаковський, О.І.Скафа, Л.І.Нічуговська, В.О.Швець, А.В.Грохольська, Л.О.Сухіна, В.І.Таточенко, Й.Ніколов, С.П.Семенець, В.Я.Забранський, С.Є.Яценко,
О.Г.Фомкіна, Л.І.Лутченко, С.М.Лук’янова, С.П.Параскевич, Л.Я.Федченко, Л.О.Соколенко та
ін.).

З.І.Слєпкань зі своїми науковими учнями, м. Донецьк, 2005 р.
З.І.Слєпкань була науковим керівником 5 докторів педагогічних наук, 30
кандидатів педагогічних наук, понад сотні магістрів.
У 2006 році 25-й випуск збірника «Дидактика математики: проблеми та дослідження»
був присвячений 75-річчу з дня народження З.І.Слєпкань. Вітаючи свого Учителя з нагоди
ювілею, практично всі її учні надрукували свої наукові статті як творчий звіт про роботу, на
яку надихнула їх Зінаїда Іванівна.
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З.І.Слєпкань (2006 рік)

Вона – Учитель і цим сказано усе.
Її життя-служіння й вірність ідеалу.
Свої знання піввіку віддано несе
Різноголосому студентському загалу.
Вона – Митець, цим сказано усе.
Її життя – це творчий пошук і надія,
Що світ від сірості безликої спасе
Краси і розуму висока літургія.
Вона – чарівна Жінка, Мати над усе.
Її життя – терпіння, віра і турбота.
Ще щастя тихе, лагідне, непоказне
Й щоденна, від усіх прихована, робота.
Як, мабуть, важко поєднати у собі
Ці три такі великі іпостасі!
Наскрізно бачити проблеми надскладні
І рішення приймати водночасі.
Ми обираєм Долю чи вона шукає нас?
Хто скаже? Та коли це співпадає,
Життя людині планку підійма щораз,
Але вона завжди перемагає.
Світлана Параскевич

Науково-дослідницька та організаторська діяльність З.І.Слєпкань сприяли
створенню і ефективному функціонуванню потужної наукової школи «Теорія та
методика навчання математики в середніх і вищих закладах освіти», діяльність
якої продовжується завдяки плідній роботі її учнів та колег.
До останнього подиху Зінаїда Іванівна вболівала за справу, за навчання молоді.
Вона заслужила глибоку повагу і шану студентів, аспірантів, учителів, колег по роботі
своєю відданістю професії педагога, принциповим, вимогливим і доброзичливим
ставленням до людей. Її постать є яскравим прикладом для наслідування студентською
молоддю самовідданого служіння професії педагога та громадянина України.
Зінаїда Іванівна Слєпкань – велика Людина,
Педагог,
Вчений,
яку
яку хочеться наслідувати, але яку повторити неможливо !
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