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Розглянуто динамічне моделювання при розв’язуванні сюжетних математичних за-

дач. Доведено, що моделювання задачної ситуації є домінуючою евристикою, яка значно по-
легшує пошук розв’язування задачі. Автором презентовано методику роботи над задачами 
на прості та складені відсотки із застосуванням динамічного моделювання задачі. Етапи 
виведення формул простих та складених відсотків проілюстровані за допомогою схем. 

Ключові слова: сюжетна математична задача, задачі на відсоткові розрахунки, фо-
рмула простих та складених відсотків. 

 
 

Постановка проблеми. Новою реда-
кцією Державного стандарту повної зага-
льної і середньої освіти висунуто мету фо-
рмування в учнів предметної математич-
ної компетентності на рівні, достатньому 
для забезпечення життєдіяльності в сучас-
ному світі, успішного оволодіння знання-
ми з інших освітніх галузей у процесі шкі-
льного навчання, забезпечення інтелекту-
ального розвитку учнів, розвитку їх уваги, 
пам’яті, логіки, культури мислення та ін-
туїції. 

Формування в учнів предметної мате-
матичної компетентності здійснюється, в 
тому числі, й через розв’язування сюжет-
них математичних задач. Оскільки сюже-
тні математичні задачі, особливо практи-
ко-зорієнтовані, є ілюстрацією застосу-
вання абстрактної математичної науки у 
повсякденному житті людини. Особливо 
це стосується задач на відсоткові розраху-
нки, оскільки у процесі життєдіяльності 
людини виникають ситуації, пов’язані із 
сплатою комунальних послуг (у разі не-
своєчасної сплати нараховується пеня), із 
прийняттям рішень щодо оформлення 
кредитів та їх погашення, із накопиченням 
грошей на банківському рахунку тощо. 
Всі ці життєві ситуації вимагають від су-
часної людини володінням відсотковими 
розрахунками. Тому, з точки зору форму-
вання предметної математичної компетен-

тності учнів, як здатності актуалізовувати, 
застосовувати математичні знання у жит-
тєвих ситуаціях, надзвичайно важлива 
роль належить задачами на прості та скла-
дені відсотки. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Процес розв’язування задачі пов’язаний із 
діяльністю вирішувача з розв’язування 
цієї задачі, його спрямовує група елемен-
тарних дій (за Л.М. Фрідманом) – еврис-
тик [8]. У психолого-дидактичній літера-
турі існують різні трактування поняття 
«евристики». По-перше, евристики як всі-
лякі засоби (графічні схеми, друковані ін-
струкції, усні вказівки викладача, наочні 
матеріали, відомості тощо), застосування 
яких робить можливим і полегшує 
розв’язання  задачі (М.Б.Балк, Г.Д.Балк, 
Г.О.Балл, К.Г.Юнг та ін.). По-друге, еври-
стики як прийоми розв’язування певних 
класів задач, що не піддаються чіткій ал-
горитмізації (В.І.Андрєєв, О.Б.Єпішева, 
В.І.Крупич, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань та ін.). 
І, нарешті, евристики, як специфічні розу-
мові прийоми, що складають пошукові 
стратегії і тактики (А.К.Артьомов, 
Н.І.Зільберберг, Л.Ларсон, Ю.М.Колягін, 
Ю.М.Кулюткін, Г.І.Саранцев, О.І.Скафа, 
Л.М.Фрідман та ін.).  

Докладні евристичні рекомендації по-
дані в роботах М.Б.Балка, І.І.Грудьонова, 
Є.С.Каніна, А.Ю.Карлащук, Ю.М.Колягіна, 
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Ю.А.Паланта, І.Б.Писаренко, Д.Пойя, 
Г.І.Саранцева, О.І.Скафи, З.І.Слєпкань, 
А.А.Столяра, Л.М.Фрідмана та інших. Їх 
цінність полягає в тому, що вони система-
тизують відомі прийоми розв’язування 
будь-яких задач, є узагальненими і, безу-
мовно, корисними. Автори пропонують 
для цього застосовувати наступні еврис-
тичні прийоми: подання задачі у просторі 
станів; зведення задачі до системи підза-
дач; переформулювання даної задачі в ін-
шу, більш знайому; індуктивні міркуван-
ня; введення допоміжної змінної; анало-
гію, узагальнення тощо. І.А.Горчакова до-
сліджувала систему математичних задач 
як засіб формування евристичної діяльно-
сті учнів основної школи. Автор виділяє 
наступні базові евристики: залучення до-
поміжних моделей; інтерпретація форму-
лювання задачі іншою мовою (геометрич-
ною, алгебраїчною, фізичною); перефор-
мулювання задачі тією ж мовою; розбиття 
складної задачі на підзадачі; розглядання 
окремих (граничних) випадків; введення 
допоміжних елементів; скорочений пере-
бір; тимчасове відкидання частини умови 
задачі; застосування допоміжних побудов; 
ворушіння окремих параметрів системи; 
оцінювання і прикидки; наведення контр-
прикладу [2]. Між тим, виникає питання 
«Які евристики доцільно використовувати 
у навчанні учнів розв’язування задач на 
відсоткові розрахунки?». 

Метою статті є – презентація мето-
дики навчання учнів розв’язування задач на 
прості та складені відсотки, в якій реалі-
зовано динамічне моделювання, як домі-
нуючу евристику. 

Виклад основного матеріалу. Для 
визначення евристик, які є ефективними 
для навчання учнів розв’язування задач на 
відсоткові розрахунки звернемося до по-
ложень психологічної науки щодо сутнос-
ті розумової діяльності із розв’язування 
задач. Так, Г.П.Щедровицький вважає, що 
ця діяльність полягає у заміщенні дослі-
джуваних об'єктів іншими об'єктами (ета-
лонами або «посередниками») або знака-
ми [10]. Поглиблюючи концепцію 
розв’язування задачі С.Л.Рубінштейна, 

А.М.Сохор розглядає розв’язування задачі 
як «процес «вичерпування» інформації 
〉〈...  послідовність переформулювань умо-

ви пізнавальної задачі, причому кожне но-
ве переформулювання пов’язане з надан-
ням об’єктові нових характеристик, а ха-
рактеристики ці ґрунтуються на виявленні 
прихованих (латентних, як кажуть психо-
логи) – принаймні від початкового розгля-
ду – зв’язків досліджуваного об’єкта з ін-
шими» [6, с.24]. 

Між тим, автори не вказують за допо-
могою яких засобів можливе заміщення 
об’єктів іншими об’єктами, за допомогою 
яких засобів суб’єкт може ставити об’єкт у 
нові відношення, відкриваючи тим самим і 
нові якості, якими суб’єктивними «важе-
лями» людина повертає предмет, щоб ма-
ти можливість «вичерпувати» його якості? 
[3, с.222]. Таким специфічним засобом дії 
суб’єкта з відкриття ще прихованих якос-
тей об’єкта (задачі) В.В.Давидов розглядає  
моделювання. «Переведення деякого 
об’єкта у форму моделі дозволяє відкрити 
у ньому такі властивості, які невизначува-
ні без безпосереднього оперування з ним» 
[Там же, с. 223]. 

У філософії під моделлю розуміють 
таку мислено уявлювану або матеріально 
реалізовану систему, яка, відображуючи 
або відтворюючи об’єкт дослідження, зда-
тна заміщувати його так, що вивчення та-
кої системи дає нам нову інформацію про 
цей об’єкт [9]. 

Модель визначається Л.М.Фрідманом, 
як деякий  об’єкт (система), дослідження 
якої служить засобом для отримання но-
вих знань про інший об’єкт (оригінал або 
прототип). Моделлю деякого об’єкта А 
(оригіналу) називається об’єкт В, в яко-
мусь відношенні подібний (аналогічний) 
оригіналу А, який вибрано або побудовано 
суб’єктом С принаймні для однієї з насту-
пних цілей: 

1) заміна А в деякій мисленій (уявній) 
або реальній дії (процесі), виходячи з того, 
що модель В буде зручна для цієї дії в да-
них умовах (заміщуюча модель, модель-
заступник); 

2) створення наочного або більш чіт-
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кого уявлення про об’єкт А за допомогою 
моделі В: репрезентативна модель, модель 
– уявлення (подання); 

3) тлумачення (інтерпретація) об’єкта 
А у вигляді моделі В (інтерпретаційна мо-
дель); 

4) дослідження (вивчення) об’єкта А 
засобом вивчення моделі В (дослідницька 
модель). 

Автор зауважує, що у більшості випа-
дків модель має не одну ознаку, що відпо-
відає одній із вказаних цілей, а кілька, то-
му вона придатна для інших цілей: замі-
щуюча модель може бути одночасно й ре-
презентативною, а остання може бути до-
слідницькою. Якщо задача складна, то 
іноді складають не одну, а послідовність 
різних моделей вихідної задачі. 

Л.М.Фрідман погоджується із В.В.Да-
видовим і наголошує на тому, що в проце-
сі розв’язування задач засоби пізнання ви-
ступають у формі моделювання, але дина-
мічного моделювання об’єктів мисленнє-
вої діяльності, що полягає у побудові по-
току зовнішніх і мислених моделей вихід-
ного об’єкту і мисленого співвіднесення їх 
з моделлю цілі діяльності. Характеристи-
ками окремих кроків динамічного моде-
лювання – логічними характеристиками 
тих дій і операцій, що здійснюються над 
моделями є аналіз, є синтез, узагальнення і 
абстрагування (визначені характеристики 
мислення під час розв’язування задач, за 
С.Л.Рубінштейном) [7]. 

Згідно з характеристикою засобів 
розв’язування задач за Г.О.Баллом [1], мо-
делювання може виступати «внутрішнім» 
або «зовнішнім» таким засобом. Внутріш-
нім засобом воно стає в тому випадку, ко-
ли учень оволодів прийомом моделюван-
ня, в нього сформовано відповідне навча-
льне вміння і учень користується ним при 
розв’язуванні задачі. Зовнішнім засобом 
розв’язування задачі моделювання висту-
пає тоді, коли учень, не володіючи цим 
прийомом, використовує готову модель 
для розв’язування задачі (в якості допомі-
жного засобу). 

Сама побудова і використання моделі 
у науковому чи навчальному пізнанні 

складає особливий метод – моделювання. 
Н.Г.Салміна виокремлює у моделюванні 
як методі наукового пізнання ряд етапів: 
1) вибір моделі або її побудова; 2) вивчен-
ня моделі, робота з моделлю; 3) перене-
сення знань, отриманих під час опрацю-
вання моделі, на оригінал [5]. 

Стосовно сюжетних задач моделю-
вання можна розглядати як особливу дія-
льність з побудови (вибору або конструю-
вання) моделей. Розв’язання задач здійс-
нюється за евристичною схемою діяльнос-
ті математичного моделювання, що скла-
дається з послідовності наступних етапів: 
1) побудова, конструювання моделі; 
2) дослідження моделі (експериментальне 
чи мислене); 3) аналіз одержаних резуль-
татів і їх перенесення на образ, що вивча-
ється; яка, до речі, повністю співпадає з 
етапами, визначеними Н.Г.Салміною. 

Аналогічного підходу дотримується 
Ю.М.Колягін, який серед загальних при-
йомів розв’язування задач визначає конс-
труювання простіших математичних мо-
делей даної задачної ситуації (а також 
графічні, схематичні зображення задачі); 
ототожнення елементів задачі з елемента-
ми моделі; встановлення ізоморфності мо-
делі і даної задачної ситуації в істотних 
для розв’язання задачі властивостях та ві-
дношеннях [4].  

Л.М.Фрідман розглядає два види мо-
делей сюжетних задач: репрезентативні 
(моделі, засобом яких подаються у наоч-
ній формі результати аналізу задачі) та 
розв’язуючі (обчислювальні формули, рі-
вняння або системи рівнянь). На першому 
етапі роботи над задачею створюються 
репрезентативні моделі, серед яких виок-
ремлюються схематичні рисунки, крес-
лення. Саме схематичні рисунки доцільно 
використовувати як презентацію результа-
тів аналізу задач на відсотки. 

Із задачами на прості відсотки учні по-
знайомилися в курсі математики 5-го кла-
су, розв’язуючи задачі на знаходження 
відсотку від даного числа, на знаходження 
числа за його відсотком, на знаходження 
відсоткового відношення двох чисел. Ці 
задачі учні розв’язують протягом чоти-
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рьох років, спочатку шляхом складання 
пропорції, потім шляхом або множення на 

дріб 
100

р
 (на знаходження відсотка від 

даного числа), або ділення на дріб 
100

р
 (на 

знаходження числа за його відсотком), або 
знаходження відношення двох даних чи-
сел та подання його у відсотках ( на знахо-
дження відсоткового відношення). Певну 
групу складають задачі, пов’язані із змі-
ною ціни на товар. Розглянемо застосу-
вання динамічного моделювання при 
розв’язуванні задачі на зміну ціни товару. 

Наприклад: Ціну товару знизили на 
10%, а потім підвищили на 5%. Як і на 
скільки відсотків змінилася ціна після цих 
переоцінок? 

Проілюструємо на схемі перший етап 
зміни ціни: 

 
 

Досліджуємо модель та визначаємо 
який відсоток становить ціна 1 від поча-

ткової  ціни: 100%-10%=90%=
100

90
=

10

9
. 

Проілюструємо на схемі другий 
етап зміни ціни: 

 
 

Досліджуємо модель та визначаємо 
який відсоток становить ціна 2 від по-
передньої ціни 1: 100% + 5 % = 105 %. 

Отже, задача зводиться до знахо-

дження 105% від 
10

9
. Розв’язуємо: 

10

9

100

105• = 
200

189
 

Знаходимо різницю  початкової ціни 

та нової ціни 2: 1 - 
200

189
= 

200

11
. 

Тепер задача зводиться до знахо-
дження відсоткового відношення різни-

ці та початкової ціни: 
200

11
: 1 •  100%= 

5,5% – на стільки знизилася ціна від по-
чаткової ціни. 

Зазначимо, що цю задачу можна 
розв’язати й іншим способом, який від-
різняється від попереднього лише пер-
шими двома кроками що знаходження 
ціни 1 та ціни 2: 

Спочатку визначаємо ціну 1: 1 - 
100

10
 

= 
100

90
 = 

10

9
. 

Далі визначаємо ціна 2 : 
10

9
 + 

10

9 •
100

5
 = 

200

189
. 

Останній спосіб розв’язування доці-
льно розглянути з учнями з огляду на 
те, що на наступному етапі навчання 
буде  виведено формулу простих і скла-
дених відсотків. 

Певну частину задач на відсотки 
становлять задачі на відсоткові обчис-
лення, пов’язані із фінансовими опера-
ціями. Ці задачі містять величини: поча-
тковий капітал – А0, р% – процентна 
ставка (такса),  t – час обороту (роботи) 
грошей, Pt– процентні гроші,At– наро-
щений капітал. 

Залежно від умов договору банк 
може виплачувати відсотки по вкладу 
щомісячно (щорічно) з початкової суми, 
тоді маємо справу із простими відсот-
ками; а  може додавати процентні гроші 
до початкового капіталу – капіталізува-
ти їх, і на наступний місяць (рік) нара-
ховувати відсотки  не з початкового ка-
піталу, а з нарощеного капіталу – тоді 
маємо справу із складеними відсотками.  

Припустимо, що вкладник поклав у 
банк гроші у сумі – А0 під р% річних 
(без капіталізації відсотків). Через рік 
він отримає свої гроші плюс процентні 
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гроші (Pt), що становить нарощений ка-
пітал ( At). Проілюструємо це на схемі: 

 

 
 
Досліджуючи модель складаємо фор-

мулу, за якою можна обчислити нароще-
ний капітал через рік обороту грошей:  

A1=  А0 + А0•
100

р
= А0(1 +

100

р
) 

Припустимо, що вкладник не забрав 
гроші з банку і банк продовжує нарахову-
вати р% від початкового капіталу. Через 
два роки сума на його вкладі становитиме: 

 

 
 

A2=  А0 + А0•
100

р
 + А0•

100

р
= А0(1 

+
100

р
 + 

100

р
) = А0( 1 +

100

2р
). 

Як треба змінити схему, щоб показати 
нарощений капітал через три роки? Як 
зміниться формула для обчислення наро-
щеного капіталу через три роки? Через 
чотири роки? Через t років? 

A3 = А0( 1 +
100

3р
);  

A4 = А0( 1 +
100

4р
);    At = А0( 1 +

100

tр
). 

У такий спосіб можна вивести форму-
лу простих відсотків. За цією формулою 
проводять обчислення з нарахування пені, 
амортизації механізмів тощо. Таким чи-
ном, якщо відсоткова такса нараховується 
з однієї й тієї самої суми за кожний про-
міжок часу ( місяць, рік тощо), то викори-
стовують формулу простих відсотків. Як-
що відсоткова такса нараховується за ко-
жний проміжок часу із різних сум, з ура-
хуванням процентних грошей, то маємо 
справу із складеними відсотками. 

Проілюструємо процес динамічного 

моделювання при виводі формули складе-
них відсотків. 

Припустимо, що вкладник поклав у 
банк гроші у сумі – А0 під р% щомісяця. 
Умовами договору передбачено капіталі-
зація відсотків – це означає, якщо вклад-
ник через місяць не забере відсоткові гро-
ші, то нарахування відсотків на наступний 
місяць буде вестись не з початкового капі-
талу, а з нарощеного капіталу через мі-
сяць. Таким чином, через місяць на його 
рахунку буде:  

 
 

На наступний місяць відсоток буде 
нараховуватись з суми А1. 

 

A2= А1+  А1•
100

р
 =  А1 (1 + 

100

р
) 

А2= А1 (1 + 
100

р
) =  

= А0(1 +
100

р
) (1 + 

100

р
)  = А0 (1 + 

100

р
)2. 

Якщо вкладник не забере процентні 
гроші, то на третій місяць відсотки будуть 
нараховуватися з суми А2. Як треба зміни-
ти схему? За якою формулою обчислимо 
нарощений капітал через три місяці? Через 
t місяців? 

А3= А2 (1 + 
100

р
) = 

= А1 (1 + 
100

р
) (1 + 

100

р
) =  

=А0(1 +
100

р
) (1 + 

100

р
) (1 + 

100

р
) =  

= А0 (1 + 
100

р
)3. 

Через t місяців нарощений капітал 

становитиме: Аt= А0 ( 1 + 
100

р
)t.  

Таким чином, ми вивели формулу скла-
дених відсотків, ілюструючи хід міркування 
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засобом динамічного моделювання. 
Висновки. Отже, динамічне моделю-

вання є потужним засобом розв’язування 
задач на прості та складені відсотки, але не 
є єдиною евристикою, що доцільно вико-
ристовувати у навчанні розв’язування за-
дач на прості та складені відсотки. Відпо-
відно підходу О.І.Скафи, яка розглядає 
евристико-дидактичні конструкції як сис-
теми задач і навчальних програм, що за-
лежно від змісту і напряму запроектованої 
в них діяльності можуть використовувати-
ся як елементи управління евристичною 
діяльністю учнів при розв’язуванні мате-
матичних задач. [475], вважаємо доціль-
ним у подальшому дослідженні розгляну-
ти створення таких конструкцій, як лан-
цюжка взаємопов’язаних задач, засобом 
яких учні послідовно опановують уміння 
розв’язувати задачі на прості та складені 
відсотки через опанування дії динамічного 
моделювання.  
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Резюме.Скворцова С.А. ЭВРИСТИКИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ПРОСТЫЕ И 

СОСТАВНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.Рассмотрено динамическое моделирование при решении сюжетных 
математических задач. Доказано, что моделирование задачной ситуации является доминирующей 
эвристикой, которая значительно облегчает поиск решения задачи. Автором презентовано методику 
работы над задачами на простые и составные проценты с использованием динамического моделиро-
вания задачи. Этапы вывода формул простых и составных процентов проиллюстрированы при помо-
щи схем. 

Ключевые слова: сюжетная математическая задача, задачи на процентные расчеты, формулы 
простых и составных процентов. 

 
Abstract.Skvortsova S. HEURISTICS IN THE PROCESS OF SOLVING SIMPLE AND 

COMPOUND PERCENTS PROBLEMS. Considers the dynamic simulation in solving plot mathematical 
problems. It is proved that the simulation of a problem situation is a dominant heuristic that facilitates greatly 
the search for a solution of the problem. The Author presents the methodology of solving simple and compound 
percents problems with the use of a problem's dynamic simulation. The stages of derivation of the simple and 
compound percents' formulas are illustrated with schemes. 

Key words: a plot mathematical problem, percent calculation problems, simple and compound percents 
formulas. 
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