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Для класів профільного навчання (поглиблене вивчення 
математики, інформатики) програма навчання інформатики передбачає 
розгляд поняття рекурсії як одного з фундаментальних понять теорії 
алгоритмів. Це обумовлюється значущістю розуміння рекурсивних 
алгоритмів, систем формуванні прийомів процедурного програмування. 

Рекурсивний алгоритм (система), з одного боку, за рахунок 
створення власних копій отримує можливість необмеженого росту 
і ускладнення, а з другого - ця складність має організований вигляд, що 
визначається локальними  правилами функціонування. 

Складність тлумачення самого поняття рекурсія передбачає, 
відповідно, і доцільні  дидактичні методи та прийоми ознайомлення з ним. 

Оскільки варіанти рекурсивних алгоритмів (систем) можна знайти 
у творчості людини і явищах природи, то на етапах первинного осмислення 
поняття рекурсії у вигляді розповіді наводяться ці приклади (рекурсивно 
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розвивається Всесвіт, діти рекурсивно повторюють батьків, письменники 
використовують рекурсивні схеми в своїх сюжетах та ін.). 

Подальший розгляд поняття передбачає перехід до формальних 
моделей, зокрема рекурсивних алгоритмів і їх реалізації мовою 
програмування процедурного типу. 

Для реалізації цього етапу ефективним можна вважати спеціальний 
метод навчання інформатики – метод відкритих програм, який передбачає 
подання учнем реалізованої рекурсивної програми. З цією програмою учні 
працюють за робочими місцями біля комп’ютерів і виконують дії 
з програмою за вказівками вчителя (запуск програми, покрокове виконання 
програми, запис проміжних значень, зміна вхідних параметрів, 
передбачення результату та ін.). Така діяльність учнів дозволяє їм з’ясувати 
властивості рекурсивних підпрограм (використання великих обсягів 
пам’яті, повільна робота, складність для сприймання та тестування,  
компактність програм), що, в даному випадку, визначає якісні показники 
навчання. 

Для уроків розроблено також схеми-приклади, які унаочнюють 
рекурсивний процес обчислень у наведених учням програмах. 

Поєднання доцільно підібраних задач, демонстраційних прикладів 
та відкритих програм при розгляді поняття рекурсія  забезпечує якісне 
сприймання та осмислення цього навчального матеріалу. 
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