
Учасники круглого столу «Розвивальне  навчання:  ідеї і 

перспективи (до 90 річчя В. В. Рєпкіна)» обговоривши запропоновані  

теми та питання, дійшли  таких висновків: 

1. У своїх виступах та доповідях  учасники круглого столу  висвітили 

унікальну та багатогранну історію  Розвивального навчання в Україні, 

що вміщує в себе розробку вітчизняними науковцями теоретичного 

фундаменту освітньої системи (теорія навчальної діяльності, 

експериментально-генетичний метод дослідження, теорія розвитку 

особистості)  та  практичне запровадження  наукової концепції 

потужною дослідницькою групою  співробітників Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України за участі провідних учителів-

практиків.  

Учасники столу підкреслили велике значення ідей та результатів цього 

дослідження та його постійний вплив на поточні науково-практичні 

розробки а також на зміни у парадигмі вітчизняної шкільної освіти. 

Учасники заходу докладно висвітили видатну роль Віце-президента 

Української асоціації «Розвивальне навчання» кандидата психологічних 

наук  В. В. Рєпкіна  у становленні цієї науково-педагогічної системи  та 

її практичному впровадженні. 

2. Учасники столу відмітили, що  провідна роль вітчизняних науковців у 

цьому процесі висвітлена у літературі недостатньо і не є адекватно 

відображеною в історичній назві «Система Ельконіна-Давидова». 

3. Учасники звернули увагу на важливу роль ідей розвивального навчання 

та активну участь наукових співробітників ННМЦ «Розвиваюче 

навчання» (Харків)  у розробці нового Державного стандарту початкової 

освіти і Типових освітніх програм Нової української школи.  

4. Учасники столу підкреслили необхідність активної та постійної 

підтримки Міністерством освіти і науки України  впровадження 

Системи розвивального навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, адже кількість класів Розвивального навчання порівняно з 

іншими освітніми педагогічними системами є  недостатньою.  Науковці 

та практики відмітили необхідність термінового оновлення нормативної 

бази МОН України щодо Системи розвивального навчання. 

5. Педагоги та наукові фахівці вказали на доцільність створення об’єднаної 

потужної наукової групи за участі наукових співробітників  державних 

та незалежних наукових установ під науковим керівництвом директора 

Інституту психології , академика НАПН України, доктора 

психологічних наук, професора С.Д. Максименка та завідуючого 

лабораторією екологічної психології Інституту, доктора психологічних 

наук професора Швалба Ю. М.  та запровадження подальшої програми 



досліджень з психології навчальної діяльності, вивчення її ролі у 

становленні суб’єкта учіння, формуванні компетентнісного профілю 

особистості, ролі психолого-педагогічних засобів у цих процесах та ін. 

Саме поєднання зусиль провідних учених та наукових спеціалістів з 

розвивального навчання, що працюють у різних інститутах і установах 

дозволить зберегти  та розвинути унікальний науково-практичний 

досвід Розвивального навчання для наступних поколінь освітян.    


