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ВЪВЕДЕНИЕ
Ежедневната дейност на човек е неразривно свързана с търсенето на решения на
разнородни житейски проблеми, като това естествено намира отражение в процеса на
обучение. Учебният предмет математика в най-голяма степен включва дейността решаване
на задачи за усвояване на знания и формиране на умения у обучаваните. Задачите са основното
и най-резултатното средство за постигане, както на целите на обучението по математика, така
и на общообразователните цели на обучението и възпитанието (Ганчев и др., 1997).
ИЗЛОЖЕНИЕ
Понятието задача
Институтът за български език дефинира думата задача:
• нещо зададено, поставено, което трябва да се извърши, да се изпълни или постигне;
• работа, дело;
• цел, към която някой се стреми, която иска да постигне;
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•

упражнение на учебен предмет, чрез което се подпомага усвояването на
преподавания материал;
• упражнение по математика, физика и др., което се разрешава чрез разсъждения и
изчисления.
Д. Френкев (2004) обособява тълкуванията на понятието задача в две групи:
• резултатите от изследванията на произхода, същността, структурата, функциите,
разновидностите на задачите са валидни за всички науки и могат да се използват във
всяка дисциплина;
• задачата се изследва в тясна научна област, което води до задълбоченост и
конкретност на проучването.
В психологически аспект задачата е цел на дейността при определени условия, която
изисква адекватни средства за постигането ѝ (Десев, 1999).
Различните учени имат различен подход към въпроса за отношението между субекта и
задачата. Голяма част от авторите включват субекта в самото понятие задача (Г. Бал, А.
Леонтиев, А. Пономарев, К. Славска и др.) и разглеждат проблемната ситуация, в която
действа субектът. Според Л. Фридман (1983) по този начин се изучават не самите задачи, а
процесът на тяхното решаване. Той анализира задачата от гледната точка на другата група
автори (А. Брушлински, А. Матюшкин), които разглеждат задачата като самостоятелна
система, която не зависи от действията на субекта. Първоизточник на задачата е проблемната
ситуация, която възниква, когато субектът среща преграда (затруднение) в своята дейност,
насочена към даден обект. Преградата може да бъде от различен характер: недостатъчност или
несъответствие на знанията, средствата или способите за нейното преодоляване и е
необходимо извършване на неизвестно за субекта действие за достигане до целта. Авторите
Л. Фридман и Е. Турецкий (1989) предлагат следното определение на понятието задача:
изискване или въпрос, на който трябва да се намери отговор, опирайки се и отчитайки
указаните условия. Те анализират параметрите на математическите задачи от гледна точка на
техния генезис (практически и математически), връзка с теорията (стандартни, нестандартни),
естеството на търсеното (за намиране на неизвестното, за преобразуване или построяване за
доказване) с цел намиране на общи подходи за решаването им (Фридман, Турецкий, 1989;
Фридман, 1977).
В книгата За математическите задачи И. Ганчев (1971) формулира понятието
математическа задача, като използва теорията на множествата: Всяка математическа задача е
последователност от мисли, чрез която се задава по някакъв начин подмножество R на дадено
множество M от математически обекти или релации и се изисква:
• да се зададе R конструктивно, ако е крайно;
• да се установи, че R е подмножество на вече зададено чрез определение
подмножество на M;
• да се покаже, че обектите на R може да се получат, чрез определени правила,
характеризиращи някакви чертожни инструменти;
• да се покаже, че R съвпада с някое множество R’, което се приема като известно.
• Множеството М се нарича област на решение на задачата.
Подмножеството R на множеството М той нарича система решения (отговори) на
задачата. Авторът разделя текста на задачата на две части: условие и заключение. Също така
дефинира решаване на задача и решена задача (Ганчев, 1971, Ганчев и др., 2002).
Класификации на задачите
Най-общо задачите се класифицират в зависимост от техния генезис в две групи: задачи,
свързани с дейността на човек и учебни задачи. Обобщаването на научните трудове на Л.
Фридман, Н. Турецки, В. Крупич, Н. Метелски и И. Ганчев води до класификации на учебните
задачи по следните признаци:
• преобладаващия тип мислене: алгоритмични, полуалгоритмични (полуевристични),
евристични;
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дидактическата цел: познавателни (за нови знания), тренировъчни (за изграждане на
трайни умения и навици), развиващи (изискват творческо мислене);
• по отношение на използваната теория: стандартни, нестандартни;
Математическите задачи се класифицират по следните признаци:
• вид на търсеното:
- задачи за намиране на търсеното (за изчисление);
- задачи за доказване или обяснение;
- задачи за преобразуване;
- задачи за построение;
• тип на участващите обекти:
- практически (житейски, сюжетни и др.);
- чисто математически (участват само математически обекти – числа,
функции, геометрични фигури и др.);
• брой на участващите неизвестни компоненти:
- обучаващи – с един неизвестен компонент, съставящи основното съдържание
на учебниците по математика;
- творчески – с два неизвестни компонента, най-често присъстващи на
математическите олимпиади;
- проблемни – с повече неизвестни компонента, рядко се срещат в обучението
по математика, имат по-скоро производствен и битов характер
Функции на задачите в обучението по математика
А. Столяр (1976) изобразява схематично връзката между математическата теория и
задачите (Фиг. 1), като задачите са едновременно мотив за последващо развитие на теорията
(въвеждане на нови понятия, откриване и доказване на нови свойства на изучаваните обекти)
и показател за възможността за нейното ефективно приложение.

Задача в нематематическа
област
Превод и
проверка
на
резултата

Определяне на обектите и
релациите между тях
Математическа задача

Математическа теория
която
вече е
изучена

която още
не е изучена

Решаване на
математическата задача

Фиг. 1. Връзка между математическата теория и задачите
Решаването на математически задачи притежава четири основни групи функции, които
кореспондират с функциите на обучението (Ганчев и др., 2002).
Обучаващи функции:
• задълбочено и съзнателно изучаване на математическата теория;
• формиране и усъвършенстване на математически умения и навици (Ганчев и др.,
1997);
• посочване на конкретни приложения на усвоена система от знания (Славов, 1978);
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Развиващи функции (формиране на математически стил на мислене):
• умение да се мисли логически, абстрактно и дедуктивно;
• умение да се използват правилата за извод за построяване на правилни
умозаключения;
• умение да се използват специфичните математически методи за изследване;
• умение да се мисли самостоятелно;
Възпитателни функции:
• формиране на редица качества на личността: самостоятелност, упо¬ритост,
съсредоточеност, организираност, творческо въображение;
• мотивиране на необходимостта от нови знания;
Контролни функции:
• контролиране и самоконтролиране на резултатите от обучението;
• установяване на нивото на обученост и обучаемост (готовност на учениците за
усвояване на ново знание или умение) (Славов, 1978);
• преценяване равнището на развитие на качествата на математическото мислене.
Дейността решаване на задача
Важно условие за формиране и развиване на умението да се решават задачи е познаване
на дейността решаване на задача.
В психологически аспект, понятието решаване на математическа задача се определя
като такава целенасочена дейност която включва серия от операции, съдържащи важни
когнитивни компоненти, при която придвижването от дадено състояние към целта може да се
изрази чрез математически процедури.
Решаването на математическа задача се разглежда в научната литература като процес
с два принципно различни компонента: алгоритмичен и евристичен. Докато първият се
осъществява на база известен алгоритъм (Вишин, 1965), то вторият е в съответствие с приета
стратегия за търсене на решение, която може да не доведе до гарантиран успех. Евристиката е
едно от най-важните направления в изучаване на структурата на мисловната дейност (Желев,
2012; Тонов, 2012).
Л. Фридман и Е. Турецкий (1989) формулират следното определение на изследваното
понятие: Да се реши математическа задача означава да се намери такава последователност
от общи положения в математиката (определения, аксиоми, теореми, правила, закони,
формули), прилагането на които към условието на задачата или към междинните резултати
от решението води до това, което се търси в задачата.
При решаването на всяка задача се извършват три вида умствена дейност (Славов, 1978):
• ориентировъчна – анализиране и осмисляне на дадената в текста на задачата
информация, изграждане на изходна идея и на план за решаване на задачата;
• изпълнителска – преработване на получената информация (при ориентировъчната
дейност) в съответствие с поставената цел;
• контролна – съпоставяне на получаваните резултати с целта, с изходната идея, с
плана за решаване на задачата и с известни преди това образци, като се извършват
необходимите корекции.
Моделът за решаване на задача, описан от известния унгарски математик Д. Пойа в
книгата Как да се решава задача?, включва следните етапи (Пойа, 1972):
• запознаване със задачата – оглеждане на задачата като цяло, временно изоставяне
на подробностите;
• разбиране на задачата – разделяне на задача на главни части: предпоставката и
заключението са – главните части на една задача за доказване; неизвестното, данните
и условието са главните части на една задача за намиране;
• търсене на плодотворна идея – разглеждане на задачата от различни гледни точки,
комбиниране на подробностите по различни начини; отсяване на тези знания от
миналия опит, които са плодотворни и са свързани с решаването на задачата;
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провеждане на плана – извършване на операциите, проверяване на правилността им
чрез формално-логически разсъждения;
• оглеждане на решението – усъвършенстване на решението.
Във връзка с третия етап Д. Пойа (1972) съветва: Разгледайте задачата от различни
страни. Подчертайте различните части, изучете различните подробности, изучете ги
нееднократно, но по различни начини, комбинирайте подробностите по различни начини,
подходете към тях от различни страни. Опитайте се да уловите някакъв нов смисъл във
всяка от подробностите, потърсете някоя нова интерпретация на цялото. Потърсете
допирни точки с ваши по-рано придобити знания. Опитайте се да си припомните, какво ви е
помагало при подобни ситуации в миналото. Опитайте се да видите нещо познато в онова,
което изучавате, опитайте се да намерите нещо полезно в онова, което се окаже познато.
За последния етап той предлага (Пойа, 1972): Разгледайте внимателно метода, който
ви е довел до решението, и се опитайте да видите неговите възлови пунктове и да го
използвате за други задачи. Разгледайте внимателно резултата и се опитайте да го
използвате при други задачи. И. Ганчев и др. (1996) добавят: задачата трябва да се осъзнае
като представител на определен клас задачи,..., след решаването на няколко подобни задачи
се правят изводи за решаването на задачи от съответния клас.
Етапите от този модел съответстват на етапите от психологическата концепция за
формиране на умения, защото всеки стадий от решаването на дадена задача е свързан с
формирането на определени умения у решаващия.
Моделът на Л. Фридман и Е. Турецкий (1989) за решаване на математическа задача
надгражда модела на Д. Пойа:
1. анализ на задачата – разделяне на условието на дадено и търсено и отделяне на тези
данни, които ще подпомогнат откриването на търсеното;
2. схематичен запис на задача, която не е записана с математическа символика –
фиксиране на проведения анализ;
3. търсене на начин, метод за решаване на задачата – разпознаване вида на задачата,
свеждане към предходна решена задача, разделяне на подзадачи;
4. осъществяване на решението на задачата по намерения способ (използване на
всички данни от даденото);
5. проверка на решението на задачата – сверяване дали намереното удовлетворява
всички изисквания на задачата;
6. изследване на задачата – определяне при какви условия задачата има решение и
колко решения има при тези условия;
7. формулиране на отговора на задачата – открояване на резултата;
8. анализ на решението на задачата – съпоставяне с решенията на предходните задачи,
подчертаване на особеностите, търсене на по-рационални способи на решение,
обобщаване на дадената задача;
В. Милушев и Д. Френкев (2005) отбелязват, че знанията и умения могат да се овладеят
и затвърдят на по-високо равнище, ако се провокира познавателна активност у учащите,
например, с помощта на практическа задача. Но освен за създаване на проблемност и
интерес у учащите, сюжетът ѝ трябва да оказва и определено възпитателно въздействие.
Авторите създават модел за решаване на практически задачи.
Ф. Сингър и К. Воица (Singer, Voica, 2013) изследват взаимодействието между
математическия и когнитивния компонент по време на решаването на математическа задача.
Считат, че когато процесът на решаване е успешен, решаващия последователно променя
своите познавателни позиции, свързани с проблема чрез еквивалентни и обратими
трансформации, които позволяват различни нива на описание на първоначалната
формулировка. В рамките на тези трансформации, преминаването между
последователните фази на процеса на решаване определя четири операционни категории:
• декодиране – преобразуване на текста в по-ясни отношения между данните и
търсеното;
• представяне – трансформиране на проблема чрез породения мисловен модел;
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преработка – идентифициране на съответния математически модел на базата на
мисловните конфигурации, предложени от проблема и математическите
компетентности на обучавания;
осъществяване – прилагане на определени математически техники за конкретната
проблемна ситуация с цел изготвяне на стандартизирано решение.

Тази рамка (Фиг. 2) предлага идеи за по-ефективно обучение и може да се използва за
анализиране на проблеми и съставяне на задачи.
Формулировка на проблема
Връзка между данните и
операциите

Мисловен модел/
конфигурация

Декодиране
Представяне
Преработка

Математически модел/
подразбиращи се връзки

Осъществяване

Решене
Операционни категории
Фиг. 2. Концептуална рамка на процеса „решаване на задача“
Решаването на задача може да се разглежда като комбиниране на условия, които
произтичат от структурните елементи на задачата, свързване на тези условия в дедуктивна
система и получаване на търсения резултат, т.е. конструиране на решение (Grozdev, 2007).
ИЗВОДИ
Понятието математическа задача се разглежда като задаване на подмножество R на
дадено множество M от математически обекти и дефинираните изисквания за определяне на
R. Математическите задачи се класифицират според вида на търсеното, тип на участващите
обекти, броя на участващите неизвестни компоненти. Те притежават обучаващи,
възпитаващи, развиващи и контролни функции.
Моделът на Л. Фридман и Е. Турецкий, осигурява подходящи условия за провеждане на
дейността решаване на задача. Теоретичната рамка на Ф. Сингър и К. Воица предлага средства
за по-ефективно обучение и може да се използва за анализиране и съставяне на задачи.
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