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Ефективність використання алгеб-
раїчних задач як основного засобу прищеп-
лення школярам математичної культури та 
способу навчання алгебри залежить від 
того, наскільки учні володіють визначеною 
сукупністю розумових дій та прийомів 
розумової діяльності, які складають вміння 
розв�язувати задачі. 

Тому, розробляючи конкретну мето-
дику навчання учнів розв�язуванню задач, 
треба встановити основні розумові вміння, 
які можуть і повинні бути сформовані в 
учнів в процесі розв�язання; виділити 
загальні методи та способи розв�язування, 
ознайомлення школярів з якими можливо 
та корисно; виділити операційний склад 
цих методів та способів [1]; розробити 
методику навчання школярів їх вико-
ристанню до розв�язування задач. Цим 
самим буде забезпечене навчання учнів 
алгебрі через задачі.  

Для розв�язування окремих типів 
задач маються алгоритми (спеціальні пра-
вила). У той же час, розв�язання задач, які 
не вписуються у певні (стандартні) рамки, 
вимагає відповідного творчого (евристич-
ного) підходу, вміння самостійно скласти 
план розв�язання задачі. У свій час пробле-
мою розвитку методів і методики розв�язу-
вання алгебраїчних задач займалися вчені 
та методисти: Балк Г.Д., Балк М.Б., 
Бевз Г.П., Колягін Ю.М., Кушнір І.А., По-
йя Д., Славська К.А., Слєпкань З.І., Фрід-

ман Л.М. та ін. Зазначимо, що розробити 
універсальний метод розв�язування задач 
намагались ще Р.Декарт та Г.Лейбніц.  

Разом з тим в методичній літературі 
недостатньо даних про порядок викорис-
тання алгоритмічного та евристичного під-
ходів у практичній діяльності із розв�язу-
вання задач, про їх взаємозв�язки і взаємо-
проникнення. Відповідно метою даної 
роботи є оцінка співвідношення евристич-
ного та алгоритмічного підходів у практич-
ній діяльності з розв�язування задач. 

При розв�язуванні задач головним 
завданням є пошук методу або способу 
розв�язування задач. Тому в дослідженні 
ми намагаємося показати найбільш ефек-
тивні та раціональні шляхи використання 
методів та способів розв�язування алге-
браїчних задач в практиці навчання. Під 
методами та способами розв�язування 
задач ми розуміємо деякі приписи, вказівки 
про способи дій людини, які треба зробити, 
щоб розв�язати дану задачу [2]. Зазначимо, 
що існує принципова різниця між метода-
ми розв�язування задач та методами нав-
чання розв�язання задач. Методи розв�язу-
вання � це способи дій тих, хто розв�язує; 
методи навчання розв�язуванню � способи 
дій учителя, який навчає учнів розв�язувати 
задачі [3]. Часто ці поняття або ототож-
нюють, або замінюють одне іншим, що не 
сприяє активному і свідомому засвоєнню 
матеріалу. Відповідно, учитель повинен  
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орієнтуватися як у методах розв�язування 
задач, так і методах навчання розв�язанню. 

Отже, метод взагалі � це сукупність 
дій та порядок їх виконання, для досягнен-
ня певної мети. Метод розв�язування алге-
браїчних задач � сукупність математичних і 
логічних дій та порядок їх виконання, приз-
начених для розв�язання великого класу 
задач. 

Відомо, що при розв�язуванні алге-
браїчних (та і математичних взагалі) задач 
часто використовуються методи і резуль-
тати розв�язання попередніх задач. Вже 
при складанні плану розв�язання задачі 
доводиться з�ясовувати, чи не розв�язу-
валась аналогічна задача, чи немає можли-
вості звести розв�язання задачі до вже 
розв�язаної. Також треба намагатися підмі-
чати в задачі, яку розв�язуєш, те, що зможе 
згодитися і в майбутньому, при розв�язу-
ванні інших задач. Розв�язання, знайдене в 
результаті своїх зусиль, або те, з яким 
познайомились за підручником, або те, яке 
підгледіли, може перетворитися в метод, в 
зразок, за яким з успіхом можна працювати 
при розв�язуванні інших задач. Навіть Р. 
Декарт писав: �Кожна розв�язана мною 
задача ставала зразком, який слугував 
згодом для розв�язування інших задач� [4]. 
Порівнюючи задачу з розв�язаними раніше 
схожими задачами, учні виявляють їх 
спільність та різницю, краще засвоюють 
ідею розв�язання даної задачі, глибше 
пізнають методи розв�язування класу 
схожих задач і таким чином готуютьсч до 
розв�язання наступних задач.  

Розв�язування задач � це складна ро-
бота. Матеріалом, над яким проводиться ця 
робота, є самі задачі; методи та способи їх 
розв�язування � це інструменти для роботи, 
а саме розв�язання � це процес роботи, 
процес застосування інструментів до мате-
ріалу. Тому, щоб полегшити розв�язання, 
треба знати матеріал цієї роботи, тобто самі 
задачі � як вони улаштовані, з чого склада-
ються, треба знати та володіти інстру-
ментами � методами та способами розв�я-
зування, та навчитись розумно використо-
вувати ці інструменти [3]. Взагалі розв�язу-
вання будь-якої математичної задачі скла-

дається з того, що знаходиться така послі-
довність загальних положень математики, 
застосування яких до її умов і вимог або до 
їх наслідків приводить до знаходження 
розв�язку. Найбільша складність у розв�я-
зуванні � це знаходження цієї послідов-
ності загальних положень, тобто зна-
ходження самого методу або способу 
розв�язування задачі. 

Складність полягає і в тому, що від-
сутній загальний (універсальний) метод, 
при оволодінні яким ми б мали можливість 
розв�язати будь-яку задачу.  

Задачі, для яких існують готові 
правила � програми їх розв�яання, назива-
ються стандартними. При розв�язуванні 
стандартних задач великих труднощів не 
виникає. Треба лише розпізнати тип даної 
задачі, пригадати відповідне цьому типу 
задач правило розв�язання, розгорнути це 
правило в покрокову програму та застосу-
вати її до умов даної задачі. Набагато важче 
розв�язувати нестандартні задачі, для яких 
немає готових правил. Розв�язування 
нестандартних задач складається з того, 
щоб звести їх до розв�язання однієї або 
декількох стандартних задач. Метод або 
спосіб розв�язування задач залежить від 
характеру самих задач і від сукупності 
дійових знань, якими володіє учень [5].  

І.Г.Габович відмічає: ... для того, щоб 
навчитись розв�язувати задачі, учні перш за 
все повинні накопичити деякі знання 
(запам�ятати основні математичні співвід-
ношення), із яких потім будуть вибирати ті, 
які потрібні для розв�язання даної 
конкретної задачі [6]. Якщо ці задачі алго-
ритмічного характеру, то метод їх розв�я-
зання може бути представлений у вигляді 
учбового алгоритму. Для більшості стан-
дартних задач шкільного курсу розроблені 
послідовності загальних положень, які 
утворюють відомі загальні правила (алго-
ритми) розв�язування задач визначеного 
типу. Коли учбовий алгоритм не існує або 
його складання недоцільне для розв�я-
зування задач даного виду, метод їх розв�я-
зання може бути представлений у формі 
особливої евристичної схеми. Цими еврис-
тичними схемами або прийомами треба 
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володіти якраз для розв�язування нестан-
дартних задач. Якщо алгоритм існує, то 
навчання повинно привести учнів до його 
відкриття та засвоєння, щоб при розв�я-
зуванні іншої задачі такого ж типу можна 
було зразу ж застосувати цей спосіб (після 
того, як розпізнали належність задачі до 
даного виду). Коли ж треба навчити розв�я-
зуванню нестандартних задач, які потре-
бують творчого підходу, коли відомі учням 
способи неможливо застосувати (тобто 
вони не приводять до розв�язку), навчання 
повинно орієнтувати учнів на пошук 
деяких корисних рекомендацій, які хоча і 
не гарантують успіх пошуку, але все ж 
сприяють йому.  

Взагалі, без конкретної програми 
діяльності з розв�язування задач для учнів, 
без алгоритмів, правил-орієнтирів, еврис-
тичних схем або загальних вказівок, важко 
організувати процес навчання дітей, бо цей 
процес має своїми складовими частинами 
наслідування і подальшу творчість [7]. 

Отже, розрізняють два різних прийо-
ми діяльності по розв�язуванню задач: 
алгоритмічний та евристичний. Коли 
учень, розв�язуючи задачі, здійснює свою 
діяльність у відповідності з відомим йому 
алгоритмом або правилом-орієнтиром, то 
він використовує алгоритмічний прийом 
діяльності. Коли ж такий алгоритм чи 
правило-орієнтир відсутній, і головна скла-
дова частина його діяльності складається з 
пошуку методу або способу розв�язування 
даної задачі, то цим характеризується 
евристичний прийом розумової діяльності. 
При евристичному прийомі діяльності 
знайдений метод або спосіб розв�язування 
може представляти собою деякий алго-
ритм, але це не змінює психологічної суті 
діяльності учня. 

Алгоритм є одним з видів загальних 
методів діяльності взагалі, а не тільки 
діяльності розумової. Поняття �алгоритм� 
застосовується не тільки до діяльності, яка 
здійснюється через розумові операції, але й 
до діяльності, яка здійснюється також і 
через практичні і фізичні дії. Більше того, 
алгоритми можуть використовуватись для 
формування завдання обчислювальній 

машині. Поняття алгоритму виникло в 
математиці. Точного означення поняття 
алгоритму не існує, але це поняття можна 
пояснити. Являючись планом дій при 
розв�язуванні задач, алгоритм в той же час 
визначає зміст та задає послідовність розу-
мових операцій. Сукупність елементарних 
кроків, з яких складається діяльність по 
розв�язуванню задач, реалізація яких 
представляє собою достовірний висновок � 
це і є алгоритм. Послідовність елемен-
тарних кроків такого виду, яка завжди 
приводить до розв�язку будь-якої задачі 
деякого типу, є алгоритмом розв�язання 
задач цього типу. Таке визначення алго-
ритму дає Л.М.Фрідман. А.А.Ляпунов виз-
начає алгоритм так: �Алгоритмом для роз-
в�язання даної задачі називається об�єднан-
ня елементарних актів та перевіряємих 
умов, які забезпечують такий порядок 
роботи, який при будь-яких початкових 
даних, тобто вихідній інформації, приво-
дить до правильної відповіді�. Ще одне 
означення алгоритму можна прочитати в 
роботі Я.М.Жовніра [8] та ін.: �Алгоритм � 
точне приписання про виконання у визна-
ченому порядку деякої системи операцій, 
яка дозволяє розв�язувати сукупність задач 
визначеного класу�. Алгоритм приводить 
від вихідних даних до шуканого результату 
через скінчену кількість кроків (дій); при 
цьому дані розташовуються у відомих 
межах. Ці характеристики алгоритму не 
являються точними математичними озна-
ченнями, але ясно розкривають суть цього 
поняття. 

Але не кожне правило або вказівку 
для розв�язування задач можливо назвати 
алгоритмом. Л.М.Фрідман зазначає, що ці 
правила або вказівки повинні задовольняти 
деяким вимогам [3]: 

! повинні бути чітко перераховані всі 
операції, які потрібно зробити, щоб розв�я-
зати дану задачу і вказані умови, які визна-
чають порядок застосування цих операцій; 

! кожна операція та кожна умова 
повинні бути точно визначені; 

! кожна операція виконується одно-
значно; 
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! учні, для яких дається дана вказівка, 
володіють всіми операціями, які перелічені 
у вказівці; 

! точне виконання усіх вказаних 
операцій із урахуванням умов їх виконання 
і порядку завжди приводить до розв�язання 
будь-якої задачі даного виду. 

Алгоритм представляє собою зразок 
або модель того процесу, який повинен 
здійснюватись у голові учня, щоб він міг 
безпомилково розв�язати ту чи іншу зада-
чу. Він (алгоритм), вказуючи послідовність, 
в якій потрібно діяти, щоб розв�язувати 
задачі визначеного типу, тим самим 
визначає зміст та вказує послідовність, в 
якій треба (або доцільно) формувати 
відповідні розумові операції у учнів. 

Але, мабуть, не кожну діяльність по 
розв�язуванню задач можна назвати алго-
ритмічною, тобто треба з�ясувати, яку 
задачу можна назвати задачею алгорит-
мічного типу. Задача буде алгоритмічного 
типу тоді, коли для неї заданий (відомий) 
алгоритм. При цьому треба зважати на те, 
що алгоритм розв�язання може бути 
заданий у різних формах. Наприклад, у 
вигляді словесної програми виконання всіх 
елементарних кроків по розв�язанню задачі 
з виконанням умов їх застосування, або у 
формі інструкції по роботі з таблицею, у 
вигляді формули, блок-схеми і т.д. Але 
немає різниці, в якій формі заданий алго-
ритм, тому що діяльність по розв�язуванню 
задачі у відповідності з цим алгоритмом 
буде носити алгоритмічний характер.  

Покращення алгоритмічної культури 
учнів є однією з головних умов успішної 
реалізації задач політехнічного навчання та 
посилення прикладної спрямованості в 
навчанні. Формування в учнів алгорит-
мічної культури є в той же час ефективним 
засобом реалізації ідей міжпредметних 
зв�язків, що виховує в учнів єдине 
сприйняття оточуючого світу. Алгорит-
мізація навчання допомагає спростити та 
прискорити вивчення програмного мате-
ріалу і тим самим звільняє розумову енер-
гію учнів для розвитку інтуіції, творчої 
діяльності по розв�язуванню задач. 

Але при розв�язанні задач прийо-
мами алгоритмічного типу в учнів форму-
ється установка на дію за готовим зразком, 
і це стає гальмом при розв�язуванні нових 
задач, виникає �бар�єр минулого досвіду�. 
Тому формування алгоритмічних прийомів 
повинно впроваджуватися разом із спе-
ціальною роботою по навчанню учнів 
прийомам евристичного типу. На відміну 
від алгоритмічних прийомів, евристичні 
прийоми орієнтують не на формально-
логічний, а на змістовний аналіз проблеми. 
Розуміння розвитку евристичних процедур 
мислення ґрунтується на принципі детермі-
нізму: зовнішні причини діють через внут-
рішні умови. За такого трактування пізна-
вальної діяльності можливо розкрити най-
головніше в мисленні � його творчий 
характер, тобто здатність шукати, знаходи-
ти, відкривати і створювати щось суттєво 
нове, раніше невідоме.  

Еврістичні прийоми розумової діяль-
ності, в тому числі прийоми розв�язання 
задач, характеризуються певними особли-
востями [9]: 

" евристичні прийоми задоволь-
няють принципу редукції підцілей; 

" евристики обмежують перебір; 
" на відміну від алгоритмів еврис-

тики здатні відвести в сторону, вони не 
гарантують досягнення мети; 

" використання евристик високо-
ефективне; 

" евристичні прийоми можна роз-
глядати як теорію поведінки людини при 
розв�язуванні задач. 

Тобто евристичні прийоми тракту-
ються як особливі прийоми, які сформува-
лись в ході розв�язання одних задач і (більш 
або менш свідомо) переносяться на інші. 

В шкільному курсі алгебри існують 
методи та способи розв�язування задач, які 
неможливо представити у вигляді алго-
ритму. Наприклад, метод складання рів-
нянь при розв�язуванні текстових задач. 
Практика довела, що в процесі розв�я-
зування таких задач дійовим засобом 
управління розумовою діяльністю учнів є 
ознайомлення їх з евристичними схемами 
пошуку розв�язання тим або іншим 
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методом. З.І.Слєпкань вважає [2], що успіх 
евристичної діяльності учнів залежить від 
сформованості таких вмінь, як аналіз 
(аналіз формулювання задачі), синтез 
(співставлення умов з вимогами), аналіз 
через синтез (вміння переосмислити 
елементи задачі), узагальнення, абстрагу-
вання, а також специфічних розумових дій: 
підведення під поняття, розгортання умов, 
встановлення істотних зв�язків. Ці прийоми 
мислення необхідно формувати вже на 
перших етапах навчання розв�язуванню 
задач. 

Проблемою евристичних методик 
займався Д.Пойа [10]. Він виділив і 
сформулював наступні загальні орієнтири 
пошуку: спочатку треба зрозуміти задачу, 
треба уважно вивчити умови та вимоги 
задачі, розділити умову на частини, 
встановити зв�язок між відомими та 
невідомими, скласти план розв�язання. При 
цьму корисно відповісти на такі запитання: 
чи не зустрічалася раніше подібна задача; 
чи не можна скористатись нею; чи не 
можна придумати більш простої подібної 
задачі; чи не можна розв�язати тільки 
частину задачі, відкинувши частину умови. 
У процесі виконання плану розв�язання 
потрібно контролювати кожен крок, а після 
одержання результату, доцільно перевірити 
його та подумати, чи не можна одержати 
цей результат іншим способом. 

�Мета евристики, � пише Пойа, � 
досліджувати методи та правила, як робити 
відкриття та винаходи� Прикметник 
�евристичний� означає �той, що служить 
для відкриття�. Евристичне міркування не 
розглядається як скінчене та строге, але 
лише як попереднє та правдоподібне 
міркування, мета котрого � знайти 
розв�язання для даної проблеми. Нам часто 
доводиться удаватися до евристичних 
міркувань. Ми досягаємо повної упевненості 
в правильності свого розв�язання, коли отри-
муємо остаточний розв�язок, але до цього ми 
часто повинні задовольнятися більш або 
менш правдоподібною здогадкою�.  

Подібну схему евристичної діяль-
ності змалював і Л. М. Фрідман [3]. В своїй 
роботі він вказує, що евристичні елементи 

діяльності по розв�язуванню задач пред-
ставляють собою елементарні кроки цієї 
діяльності, які носять правдоподібний 
характер. В першу чергу вступають в дію ті 
евристичні елементи, які спрямовані на 
пошук відповідного об�єкту (задачі, або її 
частини) з минулого досвіду по розв�язу-
ванню задач для порівняння, співставлення 
з даною задачею. Якщо такий об�єкт буде 
знайдено, то подальші дії полягають в 
сполученні знайденого об�єкту з даною 
задачею шляхом визначеного правдоподіб-
ного логічного правила (наприклад, 
аналогії), з тим щоб отримати правдо-
подібний висновок про можливість вико-
ристання відповідного цьому об�єкту мето-
ду для розв�язування даної задачі. Якщо 
учень не може підшукати об�єкт, який би 
підходив для порівняння із даною задачею, 
то застосовуються евристичні елементи з її 
перетворення. Наприклад, такі: �вичлену-
вати вимогу задачі�, �замінити даний тер-
мін його означенням�, �розчленувати дану 
умову на частини� і т.д. Всі ці перетворен-
ня спрямовані на аналіз формулювання 
задачі і на побудову різних моделей даної 
задачі. 

В цій галузі також заслуговують 
уваги дослідження, проведені Ю.М.Кулют-
кіним. Евристичні методи він розглядає з 
точки зору управління діяльністю учня, 
маючи на увазі, що в процесі навчання в 
учня формуються такі пізнавальні струк-
тури, які дозволяють йому все більш ефек-
тивно регулювати свою власну розумову 
діяльність: знаходити потрібну інфор-
мацію, перетворювати її, розробляти на її 
основі плани і розв�язання навіть в нестан-
дартних ситуаціях. Існують ситуації, зазна-
чає Ю.М.Кулюткін [11], коли конкретні 
правила розв�язування ще не відомі � або 
взагалі ще ніким не відкриті, або з ними не 
знайомий наш учень. В таких нестан-
дартних умовах виникає специфічна проб-
лема � відкрити конкретний метод або 
спосіб розв�язування, побудувати потрібну 
систему дій у вигляді того або іншого 
плану розв�язання. Прийоми розумової 
діяльності, за допомогою яких людина 
відкриває нові методи та способи розв�я-
зування, називаються евристичними. 
Евристика розглядає не самі по собі 
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розумові дії � аналіз, синтез, узагальнення і 
т.д. (вона відштовхується від них як від 
даного), а ті способи, якими окремі операції 
структуруються в складні утворення типу 
стратегій і тактик, які спрямовані на пошук 
необхідної інформації та розробку 
розв�язань. Ці складні інформаційні струк-
тури виступають як результат комбінації 
елементарних інформаційних одиниць. 
Евристичні прийоми часто розглядаються 
як те, що скорочує перебір варіантів 
розв�язання, або можливих шляхів у 
�лабіринті� пошуку. Евристичні прийоми є 
лише попередніми моментами в процесі 
розв�язування задач і часто наводять на 
правильне розв�язання, але існує вірогід-
ність і помилкових дій. Взагалі, під 
евристикою можна розуміти методи, 
прийоми або операційні процедури, за 
допомогою яких людина отримує інфор-
мацію, необхідну їй для створення гіпотез 
та планів розв�язань, коли ці останні 
заздалегідь не дані (інакше мова повинна 
йти про стандартизований, алгоритмічний 
пошук). 

Із сказаного вище можна зробити 
висновок, що евристичні прийоми розумо-
вої діяльності дозволяють діяти в 
нестандартних ситуаціях, в умовах невиз-
наченості, полегшуючи пошук розв�язання 
нових проблем та розвивати продуктивне 
мислення школярів. 

Коли ми на практиці зустрічаємось з 
реальними стратегіями, на основі яких 
учень будує свої розв�язування, ми бачимо, 
що вони завжди ніколи не є ні чисто 
стандартизованими (алгоритмічними), ні 
чисто евристичними. Звичайно ті та інші 
прийоми переплітаються між собою, 
зчіплюються один з одним, і лише для 
окремого типу задач ми можемо говорити 

про переважно алгоритмічний або про 
переважно евристичний пошук. 
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