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       Проводиться деякий аналіз аналітичних методів пошуку розв'язування планімет-
ричних задач та розглядаються прийоми, за допомогою яких залежить уміння розв'я-
зувати геометричні задачі. 

 
 
Однією з найважливіших  проблем   

шкільної   математичної  освіти є озбро-
єння учнів загальними методами пошу-
ку розв�язання задач, оскільки від цього 
залежить уміння їх розв�язувати. Учнів 
бажано знайомити з цими методами, 
показуючи, в яких випадках зручніше 
використовувати той чи інший з них [4]. 
Найважливішими складовими еле-

ментами будь-якого загального методу 
пошуку розв�язання   задач є аналіз і 
синтез. Під аналізом і синтезом розумі-
ють два протилежних за ходом напрями 
міркувань, що застосовуються при 
розв�язуванні задач і доведенні теорем. 
Аналітико-синтетичним методам 

розв�язування задач присвячені  дослі-
дження В.Г.Болтянського, О.І.Вла-
сенко, Я.І.Грудьонова, Є.Ф.Данилової, 
Х.Еркінбаєва, О.Б.Єпішевої, В.І.Кру-
пича, М.М.Мурача, А.Ф.Сивянкової, 
О.І.Скафи, З.І.Слєпкань та ін.  
Розрізняють три види аналітико-

синтетичних методів: синтетичний, ана-
літичний і метод поперемінного руху з 
обох кінців. 
Зупинимось докладніше на застосу-

ванні аналітичного методу до пошуку 
розв�язання планіметричних задач. Ви-
хідним моментом розв�я-зування задач 
аналітичним методом є шукане [1], [2], 
[3]. Цей метод зустрічається у формах: 
висхідного аналізу, низхідного аналізу 
та алгебраїчного методу. Розглянемо 
суть кожного з цих методів, а також  
правила-орієнтири, які, як зазначає 
З.І.Слєпкань, дають орієнтовну основу  

діяльності, спрямованої на пошук і ви-
конання розв�язання [9]. 
1. Висхідний аналіз. Висхідний 

аналіз має метою довести, що відомі 
(дані в умові)  співвідношення є достат-
німи для  існування  висновку  задачі 
[6]. 
Суть  методу  висхідного   аналізу  

полягає   у  знаходженні     такого  іс-
тинного твердження В, з якого випливає 
висновок Х задачі,  потім � такого твер-
дження С, з якого випливає В і т.д. Цей 
процес продовжують до тих пір, поки не 
прийдуть до використання даних А 
умови задачі. При цьому додаткового 
дослідження проводити не треба, оскі-
льки висновок задачі є наслідком умови, 
а правильні посилання не можуть дати 
неправильний висновок. 
Схема міркувань при розв�язуванні 

задач за допомогою висхідного аналізу 
така: Х ⇐  В ⇐  С ⇐  ... ⇐   U ⇐  A.  
Правило-орієнтир розв�язування за-

дач методом висхідного аналізу зво-
диться до послідовного з�ясування пи-
тань �що треба знайти, довести?�, �що 
для цього достатньо  знайти, довести?�, 
які ставляться до кожного проміжного 
твердження, з якого випливає вимога 
задачі. 
Особливості висхідного аналізу ви-

значають його методичні переваги: за-
безпечує свідомий і самостійний пошук 
доведення; сприяє розвитку логічного 
мислення; забезпечує розуміння та ціле-
спрямованість дій на кожному етапі мі-
ркувань [6]. 
Данилова Є.Ф. [5] виділяє такі недо-

ліки висхідного аналізу: 
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- висхідний аналіз не зручний  для 
викладу знайденого розв�язання, яке 
виходить дуже довгим. Цього недоліку 
можна уникнути, якщо висхідним аналі-
зом користуватися для пошуку дове-
дення, а виклад доведення оформляти 
синтетичним методом; 

- розв�язування не всякої задачі на 
доведення легко знайти за допомогою 
висхідного аналізу. Якщо для висновку 
можна знайти декілька достатніх ознак 
істинності, тоді доцільно скористатися 
іншим методом. 
Але враховуючи вказані вище пере-

ваги, учнів слід вчити застосовувати ме-
тод висхідного аналізу для пошуку пла-
ну розв�язання задач на доведення по-
чинаючи вже з 7 класу. 

2. Низхідний аналіз. Низхідний 
аналіз зустрічається у формі недоскона-
лого аналізу та методу доведення від 
супротивного. 

2.1. Недосконалий аналіз. Недос-
коналий аналіз застосовується у геомет-
рії для складання плану розв�язання за-
дач на доведення  і  побудову. 
Розглянемо суть методу недоскона-

лого аналізу. Розв�язуючи цим методом 
задачу на доведення, виходять з виснов-
ку Х, який за припущенням вважають 
правильним. Далі відшукують такий на-
слідок В, який  є необхідною умовою 
для твердження Х. Якщо відносно іс-
тинності або хибності наслідку B ніяко-
го висновку зробити не можна, то вико-
ристовуючи дані і наслідок В, одержу-
ють новий наслідок С, з яким чинять 
аналогічно попередньому. Таке пере-
творення висновку продовжують до тих 
пір, поки в якості необхідної умови не 
одержать наслідок, в істинності або хи-
бності якого немає сумнівів. 
Схему знаходження плану 

розв�язання задачі можна представити 
таким чином: Х ⇒  В ⇒  С ⇒  ... ⇒  U,  
де  наслідок U знаходиться уже в тако-
му відношенні з умовою А задачі, що 
легко встановити істинний він чи ні. 
Проте  треба пам�ятати, що з хибності U 
випливає і хибність Х, але з істинності 

U певного висновку про істинність чи 
хибність Х зробити не можна, бо істин-
ний наслідок можна отримати і з хибної 
посилки. Для  встановлення істинності 
висновку Х, потрібно перевірити оборо-
тність умовиводів, тобто, переконатись, 
що необхідні умови є й достатніми для 
виконання висновку. Для перевірки за-
стосовують зворотний хід (синтез), ви-
хідним моментом якого є останній 
отриманий вірний висновок. Він  закін-
чується  тоді,  коли  у вигляді необхід-
ної умови отримується висновок задачі 
на доведення. Отже,  власне   
розв�язання  здійснюється  за  схемою:  
А ⇒  U ⇒  � ⇒  C ⇒  B ⇒  X. 
Правило-орієнтир доведення мето-

дом  недосконалого аналізу можна звес-
ти  до таких етапів: 

1) припустити, що висновок задачі 
правильний; 

2) використовуючи припущення, да-
ні задачі, відомі теореми отримати сис-
тему наслідків, необхідних для існуван-
ня твердження, що доводиться; 

3) у випадку отримання наслідку, 
який є або очевидною, або встановле-
ною раніше істиною, перевірити оборо-
тність умовиводів. Якщо всі міркування 
оборотні, то зробити висновок про іс-
тинність доводжуваного твердження, а 
якщо серед міркувань є необоротні, то 
застосувати інші методи пошуку 
розв�язання задач; отримання хибного 
наслідку означає, що висновок задачі 
неправильний. 
Широке застосування має метод не-

досконалого аналізу для складання пла-
ну розв�язання задач на побудову. У 
цьому випадку вихідним моментом 
розв�язування задачі є шукана фігура. 
Правило-орієнтир першого етапу 
розв�язування задач на побудову � ана-
лізу � можна задати так:  

1) припустити, що задача розв�язана, 
фігура побудована; 

2) встановити зв�язки між даними 
задачі і тими, які треба знайти, побуду-
вати;  
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3) на основі встановлених зв�язків 
скласти план побудови або безпосеред-
ньо шуканої фігури, або допоміжної фі-
гури, від якої легко перейти до шуканої. 
Як аналітичний метод недосконалий 

аналіз володіє тими  ж перевагами, що й 
висхідний аналіз. 
Розглянемо недоліки методу недос-

коналого аналізу: 
- якщо у  випадку отримання вірного 

наслідку обернути  міркування                                                         
не вдається, то питання про вірність 
розв�язування залишається відкритим. 
Для пошуку розв�язання треба ско-
ристатися іншим методом; 

- перетворення даної задачі в допо-
міжну відбувається з метою відшукання 
задачі, розв�язування якої відоме. Але 
цей процес  багатозначний, і не кожне 
перетворення веде до мети. Вперше 
ознайомити учнів з методом недоскона-
лого аналізу потрібно в 7 � 8 класах при 
розв�язуванні задач на побудову, а в 9 
класі � докладніше зупинитися на сут-
ності методу в зв�язку з розв�язуванням 
задач на доведення, в яких висновок ви-
ражається формулою.  

2.2. Метод доведення від супроти-
вного. В основі методу доведення від 
супротивного лежить закон виключення 
третього: з двох супротивних тверджень 
одне завжди правильне, друге � непра-
вильне, а третього бути не може. 
Розв�язуючи задачу цим методом, при-
пускають, що твердження Х�, протиле-
жне висновку Х задачі, правильне. По-
тім з цього припущення виводять нас-
лідки В, С, �, U до тих пір, поки не 
отримають суперечність з умовою А за-
дачі або відомою істиною. Якщо таку 
суперечність дістали, то висновок задачі 
вважають доведеним.  
Схема міркувань при доведенні ме-

тодом від супротивного буде наступ-
ною: Нехай Х � хибне ⇒  Х� � істинне 
⇒  В ⇒  С ⇒  ... ⇒  U ⇒  Y, де Y   су-
перечить А, отже,  Х� � хибне, Х � іс-
тинне. Слєпкань З.І. в роботі [9] пропо-
нує  правило-орієнтир доведення мето-
дом від супротивного. 

При розв�язуванні задач методом від 
супротивного оборотність умовиводів 
перевіряти не треба, оскільки отриман-
ня невірного результату  при правильній 
побудові умовиводів свідчить про те, 
що припущення невірне. 
Недоліком  методу доведення  від  

супротивного є складність  вибору нас-
лідків з твердження, прийнятого за пра-
вильне, які приведуть до мети. Ця скла-
дність пояснюється тим, що з будь-
якого твердження або даних можна 
отримати декілька наслідків. Якщо ви-
бір наслідку зроблений невдало, то тре-
ба будувати новий ланцюг умовиводів. 
Незважаючи на відмічений недолік, 

метод доведення від супротивного має 
велике застосування при розв�язуванні 
геометричних задач. Цей метод вво-
диться вже в 7 класі на початку вивчен-
ня курсу планіметрії. 

3. Алгебраїчний метод. Алгебраїч-
ний метод розв�язування задач � це така 
форма аналітичного методу, коли 
зв�язки між шуканими і даними задачі 
встановлюються за допомогою складан-
ня рівнянь, а їх розв�язування і дослі-
дження розв�язків на предмет задово-
лення умови задачі та практики приво-
дять до розв�язку самої задачі [7].  
Суть алгебраїчного методу 

розв�язування задач полягає в тому, що 
вихідним моментом є шукане, для зна-
ходження якого складають рівняння. 
Проаналізувавши складене рівняння, 
встановлюють, які величини відомі, а 
які треба знайти. Якщо рівняння ще не 
охоплює всіх зв�язків між даними та 
шуканими умови задачі, то використо-
вуючи дані та відповідний теоретичний 
матеріал, складають нове рівняння для 
знаходження проміжних невідомих. 
Розв�язок цього рівняння повинен за-
безпечувати розв�язок попереднього рі-
вняння. Такий процес продовжують до-
ти, доки невідомі величини не будуть 
виражені через відомі. Виконавши тепер 
відмічені перетворення в оберненому 
порядку, знайдемо розв�язок задачі. 



 
Дидактика математики: проблеми і дослідження, 2004- Вип. 21 
 

 84

Отже,  загальна   схема   
розв�язування  задач  алгебраїчним  ме-
тодом складається з таких двох частин: 
складання плану розв�язання Х ⇒  В ⇒  
С ⇒  ... ⇒  U ⇒  A  та  здійснення  пла-
ну A ⇒  U⇒  � ⇒  C ⇒  B ⇒  X,  де A 
�дані, Х � шукане, В, С, ..., U � допомі-
жні задачі. 
Якщо при переході від однієї допо-

міжної задачі до іншої перетворення бу-
ли не рівносильні, то обов�язково потрі-
бно провести перевірку розв�язання. 
Правило-орієнтир розв�язування за-

дач алгебраїчним методом можна задати 
так: 

1)   з�ясувати, що треба обчислити 
(довести); 

2)  скласти  рівняння, яке найбільше  
підходить для знаходження  шуканого 
(для доведення якого-небудь тверджен-
ня); 

3)   з�ясувати, які з величин, що вхо-
дять у рівняння, невідомі; 

4)  повернутись до другого пункту 
правила-орієнтира для знаходження до-
поміжного невідомого. 
Алгебраїчний метод застосовується 

для пошуку розв�язання задач на обчис-
лення, побудову та доведення. Він дає 
можливість спростувати неправильні 
твердження, з�ясувати, чи можливо ви-
конати розв�язання задачі на побудову 
циркулем та лінійкою.  
Алгебраїчний метод є одним з найе-

фективніших методів, проте він не зав-
жди застосовний та раціональний,  оскі-
льки  іноді  розв�язування  задач зво-
диться до дуже складних рівнянь, які 
практично не можуть бути побудовані 
учнями.              
Кожна з розглянутих нами форм 

аналітичного методу має і переваги,  і 
недоліки. Тому жодну з них не можна 
рекомендувати як універсальну і єдину. 

Для успішного відшукання розв�язань 
задач необхідне знання всіх перелічених 
методів і вміння творчо застосовувати 
кожний з них. Ці вміння формуються 
поступово, всім ходом навчального 
процесу [8]. 
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Summary. The skill to solve the planemetric problems depends on the knowledge of the analytic 

methods of search of problems� solution. These methods are considered in the article. 
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