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Summary. Different ways to determine the difficulty and complexity of the 

tasks in context of many- levels system of control of the results of the education 

are observed.  
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Необхідність розв’язання багатьох соціальних, економічних і науко-

вих проблем, які накопичені в нашій країні, актуалізують дослідження 

предметної діяльності людини в аспекті націленості на освоєння широкого 

спектру нестандартних ситуацій і програм практичної життєдіяльності. Це 

говорить про те, що евристичний компонент пронизує всю багатогранність 

предметних діяльностей людини у світі природного і соціального універ-

сума, відображаючи живу проблемність людського буття, його принципову 

відкритість і сприйняття до нового. 

Задачі, які людина повинна вміти розв’язувати в процесі своєї діяль-

ності, вкрай різноманітні. Навчити в школі розв’язанню всіх задач, які мо-

жуть зустрітися в житті, неможливо: їх кількість практично неосягнена. В 

той же час школа повинна навчити загальному підходу до розв’язування 

задач, підготувати учнів до того, щоб в майбутньому вони вміли 

розв’язувати самі різні задачі. Зробити це можна єдиним способом: навча-

ти учнів розв’язанню конкретних задач, загальним і спеціальним прийомам 

розумової діяльності, методам і способам розв’язування задач, вмінню шу-

кати розв’язання в будь-якій новій ситуації. 

Необхідність розробки і використання в процесі розв’язання задач, 

поряд з алгоритмами, евристичних прийомів полягає в тому, що для бага-

тьох задач неможливо знати чи передбачити всіх тих умов і операцій, які 

необхідно виконати для розв’язання (побудова ж алгоритму передбачає 

виділення певної системи таких умов і операцій), неможливо також знати 
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послідовність операцій, яка потребується, зв’язок певних операцій з пев-

ними умовами і т.д. Адже розв’язання багатьох задач – це не просто засто-

сування відомих знань і способів діяльності до конкретної ситуації: це пі-

знання непізнаного, відкриття невідомого учню. Саме тому, що при 

розв’язанні більшості з них все наперед врахувати і передбачити неможли-

во, неможливо наперед побудувати і алгоритми  розв’язання. Можна лише 

вказати деякі способи підходу до розв’язання, які частково спрямовують 

дії того, хто розв’язує, але не детермінують їх повністю. Людина, яка 

користується такими прийомами, повинна по ходу розв’язання знаходити і 

здійснювати такі дії, які потребує ситуація, ознаки якої будуть виявлені чи 

відкриті в самому процесі розв’язування. 

В якості прикладу неалгоритмічних методів, які не детермінують 

повністю дій суб’єкта, можна вказати методи криміналістичного аналізу 

ситуацій. Так, автор однієї з книг логіки судового дослідження Старчен-

ко О.О. [1] пише: «Для того, чтобы быстро, по «горячим следам» вести 

расследование дела, необходимо иметь хотя бы предположительные отве-

ты на вопросы, где искать доказательства, как их искать, а самое главное – 

что искать, какие факты в данном конкретном случае могут выполнить 

роль доказательств по делу». Але саме на ці питання у слідчого  і немає 

спочатку відповіді. Необхідні дані він може отримати тільки в процесі са-

мого розслідування. Побудувати загальний, універсальний алгоритм 

криміналістичного аналізу ситуацій неможливо, оскільки наперед немож-

ливо передбачити всіх тих предметів, їх ознак і зв’язків, які можуть вияви-

тися суттєвими для розкриття злочину. Завжди може виявитися суттєвою 

така нова обставина, яка раніше не була відомою, ніколи не зустрічалася і 

тому не могла бути наперед урахована і включена до алгоритму.  

Однак по мірі того, як точно виявляються суттєві для розв’язання пев-

них задач умови, складається їх вичерпаний перелік (там, де це можливо 

здійснити), визначаються їх зв’язки і способи їх виявлення, становиться 
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можливим на основі методів неалгоритмічного характеру будувати алгори-

тмічні методи, перетворювати приписи, які містять невизначені вказівки, в 

приписи, які детермінують процес розв’язання повністю. Ці алгоритмічні 

методи (алгоритми) всеодно не будуть всеохоплюючими, оскільки вичер-

пати процес пізнання неможливо, вони можуть бути гідними для 

розв’язання тих задач, умови і методи розв’язання яких на даний момент 

пізнані. Ці алгоритми – як би своєрідний підсумок визначень і ступеню пі-

знання деякої області явищ. 

Розглянемо евристичну діяльність в плані технічної творчості. З дав-

ніх часів перед людиною поставала така ситуація: існуючі засоби або зна-

ряддя виробництва не задовольняли новим вимогам, мали певні недоліки. 

Треба було знайти нове технічне рішення шляхом або логічного аналізу 

недоліків і їх усунення застосуванням якоїсь аналогії, запозиченої з приро-

ди, з іншої технічної галузі, або випадкових змін прототипу (випадковий 

пошук). Такі не дуже систематизовані спроби пошуку називають методом 

«спроб і помилок». На його основі у 40-і роки був створений евристичний 

метод [2-5]. Він ґрунтується на певному узагальненні винахідницького до-

свіду і містить досить розмиті рекомендації щодо напряму дій, що можуть 

навести на шукане рішення (не гарантуючи результатів). Інтегруючи в ме-

тодично доступному вигляді досвід багатьох винахідників, цей метод  мо-

же бути використаний для пошуку нових технічних рішень, для створення 

нових технологій. 

В.А.Моляко [6-7] підкреслює важливість ознайомлення з евристиками  

не тільки інженерів-конструкторів, студентів вищих технічних закладів, а 

також і учнів, що прагнуть навчитися технічної творчості. 

Певний аналіз цих прийомів і конкретних задач, пов’язаних з їхнім за-

стосуванням, може стати у пригоді й викладачеві математики. 
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Розглянемо такий приклад: 

Приклад 1.  Як відкрити нову зірку?  

Астроном щодня фотографує зоряне небо і шляхом порівняння 

фотографій (фотоплівок, фотоплатівок) може визначити появлення нової 

зірки. Проблема полягає в тому, що помітити нову зірку серед десятків 

(або сотень) тисяч зображених на фото  досить непросто. 

Евристика підказує шлях: для порівняння картин зоряного неба можна 

застосувати накладання однієї платівки на іншу. При цьому виникають 

варіанти (перебір): негатив, позитив. Що на що накладати? Повний перебір 

чотирьох варіантів призводить до розв’язання задачі: можна взяти негатив 

вчорашньої картини зоряного неба і накласти на нього позитив 

сьогоднішньої картини. І тоді нова зірка засяє – одна серед повної темно-

ти! 

З точки зору евристики ця задача цікава ще тим, що дозволяє ознайо-

мити учнів з основою так званого морфологічного підходу (спосіб 

організації повного перебору можливих рішень). Вона справляє велике 

емоційне враження проблемністю, природністю, несподівано простим 

розв’язанням. Постановка задачі та перші кроки розв’язання обговорюють-

ся вчителем в евристичній бесіді; далі учні самостійно перебирають 

комбінації, більшість з них робить це відкриття і приходить на наступне 

заняття з одержаним результатом. 

Наведемо декілька прикладів, які демонструють особливості (а певним 

чином – і переваги) евристичного підходу до розв’язання математичних задач. 

Приклад 2.   Розкладіть на множники вираз 

xyzzyxF 3333  . 

Традиційний підхід заснований на алгебраїчних перетвореннях цього 

виразу з тим, щоб одержати спільний множник у декількох його частинах – 

доданках. Цей підхід досить штучний, але нема аніяких причин відмовити 

йому в праві на існування. 
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Евристичний підхід заснований на застосуванні принаймні трьох ев-

ристик: шукаємо симетрію; перевіряємо розмірність; застосовуємо метод 

невизначених коефіцієнтів. 

Якщо вираз F розкладається на множники, то, з урахуванням його 

розмірності, яка дорівнює трьом, слід очікувати, що один з двох множників 

буде першого ступеню, а інший – другого ступеню відносно змінних x, y, z. З 

урахуванням симетрії можна вважати, що перший множник матиме вигляд 

zyx  , а другий -    zxyzxybzyxa  222 . Отже, слід шукати числа a, b 

такі, щоб для будь-яких значень змінних здійснювалася тотожність 

      zxyzxybzyxazyxF  222  

У цій рівності a, b – так звані невизначені коефіцієнти. Надаючи 

змінним значення (1, 0, 0), маємо 1 = а, себто а = 1, а надаючи значення (1, 

1, 1) маємо  ba 3330  , звідки b = - 1. 

Отже, остаточна відповідь така: 

  zxyzxyzyxzyxF  222 . 

Приклад 3. На якому з малюнків площа затемненої фігури є найбільшою? 

 

 
Малюнок 1 Малюнок 2 Малюнок 3 Малюнок 4 

 

А: на малюнку 1 

Б: на малюнку 2 

В: на малюнку 3 

Г: на малюнку 4 

Д: вони всі мають однакову площу 

Це – одна з задач Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 

99», рівень «Кадет» (VIII-IX кл.), її розв’язали правильно 45% учнів. Авто-
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ри  запропонували таке розв’язання, засноване на безпосередньому 

підрахунку кожної площі: площа затемненої частини на мал. 1 є 
4


, на мал. 

2 є 
44

1
4

2


 







, на мал. 3: 

46

1
9

2


 







, на мал. 4: 

48

1
16

2


 







. Отже, всі 

затемнені фігури мають однакову площу. 

Евристичний варіант розв’язання цієї задачі не вимагає аніяких 

підрахунків. Фігура 2 складається з чотирьох квадратів, сторона кожного з 

них удвічі менша за сторону першого квадрата. При та-

кому пропорційному зменшенні (подібність) відношення 

затемненої площі до площі квадрата повинно 

зберігатися. Чому саме? 

Якщо підраховувати площу круга через число малесеньких 

квадратиків, які в ньому вміщуються, то слід зауважити, що їх число при 

такому стискуванні зберігається, як і число таких малесеньких квадратиків 

у даному квадраті. Це нестрого? – Дорослі математики знають, що обгово-

рювана ідея покладена відомим математиком К. Жорданом в основу так 

званої «жорданової міри». Окрім того, згадаємо, що за умовами конкурсу 

потрібна лише вірна відповідь (але швидко!). Тому такий підхід за вказаних 

обставин певною мірою адекватний. (До речі, не можна однозначно 

відповісти на питання: що перевіряє ця задача? Здатність швидко обчис-

лювати або певний рівень евристичного мислення. Зауважимо, що обидві 

вказані властивості допомагають розв’язувати задачі правильно і швидко). 

Описана ідея може варіюватися в інших задачах. На-

приклад, якщо розглянути еліпс як результат рівномірного 

стискування круга вздовж однієї осі; простежити вплив 

такої деформації на площу круга. Оскільки площа кожної 
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вертикальної смужки, на котрі можна розрізати круг, помножається при такому 

стискуванні на множник 
a

b
 , та площа еліпса дорівнюватиме aba

a

b
  2 . 

Строге доведення потребує застосування інтеграла. 

Математична теорія не повинна розглядатися обмежено, лише в од-

ному аспекті – логічному. Математична теорія має три аспекти:  

1) інтуїтивний; 

2) формальний логічний зміст; 

3) застосування. 

Висвітлення в процесі викладання математики цих трьох аспектів 

сприяє формуванню евристичної діяльності учнів. 

Навчання евристичній діяльності значно покращується в разі широкого 

використання методики, яка характеризується наступними особливостями: 

1. При введенні нових понять і встановленні нових істин використовуємо 

комп’ютерний експеримент – спеціально поставлений дослід у вигляді 

практичної роботи, яка виконується всіма учнями. 

2. Результати досліду слугують аргументами для виявлення індуктивним 

шляхом загальних закономірностей. 

3. Ведеться роз’яснення значення і недостатності досліду, індуктивних 

виведень, що поступово підводить учнів до розуміння необхідності 

строгого доведення. 

Математика не є експериментальною наукою, і, як наслідок, експери-

ментальне підтвердження не може слугувати достатньою основою істин-

ності її висловлювань. Це вірно, якщо під математикою розуміти тільки 

одну її фазу – дедуктивну теорію, але геометрія має ще дві фази – фазу на-

копичення фактів, яке передує дедуктивній теорії і наступну за дедуктив-

ною теорією фазу застосувань. При навчанні математики в школі ці дві фа-

зи відіграють важливу роль: перша, зокрема, для розуміння дедуктивної 

теорії, друга – для її виправдання. 

Продемонструємо використання комп’ютерного експерименту щодо 

«відкриття» разом з учнями алгоритму побудови графіка функції 

cbxaxy  2  і формули для коренів квадратного тричлена. 
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На першому етапі задаємо креслити графіки (по 1 – 2) різних 

тричленів, користуючись для обчислення калькулятором (комп’ютером). 

На другому – обговорюємо результати і підштовхуємо учнів до 

гіпотези про те, що графік cbxaxy  2  можливо отримати із 2axz   шля-

хом пересування вздовж конкретних осей. Тобто cbxaxy  2  можна 

представити у вигляді   0

2

0 yxxay  . Шукаємо x0, y0. Це і будуть коор-

динати вершини параболи! Цим надбанням можна скористатися, щоб ви-

вести формулу для коренів. 

Комп’ютерний експеримент стає у пригоді і при розв’язуванні задачі 

на пошук найкращої форми консервної банки (або сосуду для нафти) з 

учнями основної школи. 

Знайти найкращу – це значить таку, щоб при даному об’ємі V було за-

трачено якнайменше матеріалу. Вважаючи, що банка має циліндричну 

форму, і позначаючи через x радіус основи циліндра, запишемо формулу 

для повної поверхні: 

0,
2

22222 2

2

22  x
x

V
x

x

V
xxxhxS 


  

Графік  S=S(x) учні креслять по точках за допомо-

гою калькулятора. Вигляд цього графіка такий: при ма-

лих x можна наближено вважати, що це гіпербола (х
2 
 

мале!), а при великих х – парабола (
x

1
 мала!). Наймен-

ше значення шукаємо наближено по графіку. Потім 

можна повернутися до цієї задачі та розв’язати через похідну. 

Конкретні завдання учням можуть відрізнятися даними (V). Важливо 

дійти до гіпотези, що отримаємо як найкращу форму таку, що осьовий пе-

ретин є квадратом. 

Таким чином застосування евристичного підходу до розв’язання задач сприяє 

 розвитку діалектичного мислення учнів; 

 перетворенню знань в переконання, оскільки робить навчальний 

матеріал більш доказовим; 

 Графік  

S=S(x), x>0 
S 

x 
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 в значній мірі сприяє розвитку критичності, економічності, раціо-

нальності та гнучкості мислення. 

Глибокі інтелектуальні почуття задоволення від самостійного відкриття 

нових знань, почуття впевненості в своїх можливостях і здібностях завдяки 

засвоєнню евристик розв’язання задач захоплюють школярів, формують 

серйозний інтерес до наукового знання. 
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Резюме. На конкретных примерах рассматриваются возможности и пре-

имущества эвристического подхода к решению задач. 

 

Summary. The opportunities and advantages of the heuristic approach to the 

decision of tasks are considered on concrete examples. 

 

НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАДАЧ  

З ПАРАМЕТРАМИ (РОЗВИВАЮЧИЙ АСПЕКТ) 

 

А.Ю.Карлащук, вчитель математики, 

Загальноосвітня спеціалізована фізико-математична школа № 35, 

м.Донецьк 

 

В учбово-методичній літературі розглядаються різні підходи до класифі-

кації задач з параметрами. В.М.Лейфура пропонує основні типи задач за на-

ступними ознаками: знаходження розв’язків, їх кількість, розташування на чи-

словій прямій в залежності від певних умов [1]. С.О.Тинянкін, 

Г.А.Ястребинецький класифікують задачі з параметрами в залежності від виду 

функцій, які входять до цих задач [2,3]. П.І.Горнштейн, В.Б.Полонський, 

М.С.Якір класифікують задачі з параметрами за прийомами та методами 


