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ВСТУП

Актуальність дослідження. Необхідність у реформуванні системи 

освіти пов'язана зі змінами, які сталися й відбуваються в нашому 

суспільстві зараз, у всіх галузях життя. Змінюється все, і навіть характер 

праці, у якій велика частина припадає на розумову складову: змінюється 

економічна діяльність, її технічна база й організаційні форми, її структура, 

умови й вимоги, які вона висуває до рівня знань і кваліфікації людини. 

Виникають і розвиваються нові види і типи діяльності. Ці зміни вимагають 

професійної та соціальної мобільності, безперервної освіти і професійного 

вдосконалення. Сучасне суспільство потребує фахівців високого рівня, 

всебічно підготовлених, з високорозвиненим інтелектом, творчими 

здібностями. Основа таких якостей закладається в загальноосвітній школі. 

Підготовка молоді до творчої праці неможлива без впровадження в

навчальний процес сучасної школи навчально-дослідницької праці як 

важливого засобу формування в учнів стійкого інтересу й готовності до 

творчої діяльності. Сформовані на ранніх етапах навчання пізнавальний 

інтерес, творчі здібності, дослідницькі вміння є міцним фундаментом 

формування майбутніх кваліфікованих фахівців.

Виконаний нами аналіз психолого-педагогічної і методичної

літератури свідчить про те, що різні аспекти навчальної дослідницької 

діяльності цікавили багатьох науковців. Останнім часом цим питанням 

були присвячені роботи В. І. Андреєва, Н. Д. Волкової, Ю. М. Галатюка, 

Є. Є. Жумаєва, І. А .Кравцової, Л. С. Левченко, О. С. Максимова,

С. Г. Мустафаєва, Т: О. Олійник, Т. Б. Раджабова, Г. В. Токмазова,

А. В. Усової, В. П. Ушачова та ін. Незважаючи на те, що в їх роботах були 

розглянуті питання створення дидактичних умов формування в учнів 

інтересу до навчально-дослідницької діяльності, організації 

дослідницького підходу в навчанні, організації формування дослідницьких 

умінь у процесі розв’язування математичних задач, організації навчальної 

дослідницької діяльності на основі НІТН (системний метод навчання на
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базі ЕОМ), на наш погляд, потребують уточнення: структура дослідницької 

діяльності щодо процесу навчання математики та обґрунтування її 

дидактичної суті; структура учбових дослідницьких умінь школярів у 

процесі вивчення математики. Не до кінця розглянуто зміст математичного 

матеріалу, на основі якого доцільно формувати такі вміння.

Разом з тим, констатуючий експеримент також свідчить про 

існування проблеми формування дослідницьких умінь школярів у процесі 

навчання математики. Метою загальноосвітньої школи є всебічний 

розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її нахилів і 

здібностей, формування інтересів і потреб, формування вміння й бажання 

вчитися, уміння практичного творчого використання своїх знань. 

Орієнтація освіти на особистісний розвиток, варіативність школи вимагає 

переусвідомлення всіх чинників, в тому числі змісту, методів, форм і 

засобів навчання, від яких залежить якість навчально-виховного процесу. 

Реалізацію цієї мети ми бачимо у збагаченні шкільного курсу математики 

таким навчальним матеріалом, який міг би забезпечити учню можливість 

активно залучатися до дослідницької діяльності, у процесі якої в нього 

відбувалося б формування дослідницьких умінь. На наш погляд, таким 

матеріалом можуть стати системи задач із параметрами.

Під задачами з параметрами ми розуміємо задачі, в яких умова, хід 

розв’язку і форма результату залежать від величин, чисельні значення яких 

не задані конкретно, але повинні вважатися відомими. До задач із 

параметрами ми також відносимо задачі, в яких параметри присутні або 

формально, або вводяться з тих чи інших міркувань. Під час розв’язування 

кожної такої задачі в учня (усвідомлено для нього чи ні) формуються 

учбові дослідницькі вміння, відповідні всім або деяким етапам учбової 

дослідницької діяльності.

Залучення до навчального процесу задач із параметрами дозволяє 

природно й педагогічно доцільно імітувати повний процес прикладного 

математичного дослідження або окремих його етапів, що сприяє розвитку в

4



учнів глибокого стійкого інтересу до дослідження. Зазначимо, що в процесі 

розв'язування задач із параметрами учні знайомляться з великою кількістю 

евристичних прийомів загального і спеціального характеру .

У методичній літературі зустрічається ряд робіт, пов'язаних із 

задачами з параметрами, автори яких М. І. Башмаков, В. В. Вавілов,

B. І. Голубєв, О. М. Гольдман, Г. В. Дорофєєв, М. Я. Ігнатенко, 

К. С. Кочарова, О. А. Корміхін, В. М. Лейфура, В. К. Марков,

C. І. Мещерякова, А. Г. Мордкович, С. І. Новосєлов, Г. Ф. Олійник,

Н. О. Тарасенкова, С. А. Тинянкін, І. І. Чучаєв, І. Ф. Шаригін, 

С. А. Ястребинецький та ін. У цих роботах розглянутий широкий клас 

задач з параметрами та різні методи їх розв’язування, однак, недостатньо 

розроблені й висвітлені такі аспекти: задачі з параметрами як моделі 

реальних процесів (систем); реалізація міжпредметних зв'язків при 

розв’язуванні задач із параметрами; розв’язування задач з параметрами як 

засіб узагальнення; евристичні й дослідницькі прийоми, які 

використовуються при розв’язуванні задач із параметрами; діалектика 

розгляду задач з параметрами (протиріччя, які виникають при розгляді 

будованої задачі, модифікація задачі як спосіб вирішення суперечності); 

задачі з параметрами в стохастиці.

У навчально-методичній літературі не було відведено належної уваги 

класифікації задач із параметрами. Ми пропонуємо класифікацію за 

декількома підставами, що відображає прикладну й математичну цінність 

цих задач, їх розвиваючий потенціал, можливість формування й розвитку 

дослідницьких умінь школярів.

Дослідження, проведене в 10-11 класах Житомирського обласного 

педагогічного ліцею та 10 класах ліцею №25 імені М. О. Щорса показало, 

що задачам з параметрами, навіть у класах із поглибленим теоретичним і 

практичним вивченням математики, не надається належної уваги. Причина 

цього -  відсутність у пояснювальних записках до програм з математики 

орієнтації на актуальність і важливість використання задач із параметрами

5



(незважаючи на те, що теми, пов'язані з розв'язуванням цих задач, 

представлені, хоч і нешироко, в програмах шкіл, ліцеїв і гімназій фізико- 

математичного профілю з дворічним і чотирирічним терміном 

поглибленого вивчення математики). А також недостатній розгляд питань, 

пов'язаних з моделюванням прикладних процесів або елементів 

моделювання, питань узагальнення математичних пропозицій і задач у 

процесі навчання математики, відсутність відповідних задач та їх систем у 

сучасних підручниках, задачниках, недостатня кількість, а іноді і якість, 

дидактичних розробок, що корелюють зі шкільним рівнем. Для багатьох 

учителів розв’язування задач із параметрами асоціюється тільки з 

необхідністю підготовки до вступу до вузу.

Роль розв’язування задач із параметрами та їх місце в змісті шкільної 

математичної освіти підлягає аналізу з урахуванням реалізації 

диференційованого та особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. 

Таким чином, проблема пов’язана з розв’язуванням задач з параметрами є 

актуальною з точки зору розвитку творчої особистості школярів в умовах 

впровадження нової парадигми освіти.

Врахування важливості та актуальності проблеми, її недостатньої 

розробленості і потреб шкільної практики обумовило вибір теми 

дослідження “Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з 

параметрами”.

Об'єкт дослідження: задачі з параметрами.

Предмет дослідження: прийоми розв’язування задач з параметрами.

Мета дослідження: обгрунтувати доцільність використання

евристичних схем алгебраїчних та геометричних прийомів розв’язування 

задач з параметрами та застосувати їх.

Відповідно до мети дослідження нами були поставлені такі 

завдання:

1) проаналізувати науково-методичну, психолого-педагогічну 

літературу з проблеми дослідження;
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2) провести систематизацію задач із параметрами;

3) проаналізувати аналітичні та графічні прийоми розв’язування 

задач з параметрами;

4) визначити місце задач із параметрами у навчальному процесі;

5) дослідити вміння учнів розв’язувати задачі з параметрами.



ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

Основне завдання вивчення математики в загальноосвітній школі -  

забезпечити міцне і свідоме опанування учнями системи математичних 

знань і вмінь, що є необхідним для продовження освіти та майбутньої 

трудової діяльності.

Сучасні тенденції в розвитку освіти зумовлюють пошук нових форм і 

методів організації навчального процесу. Особистісний підхід до навчання, 

зокрема, реалізується за допомогою спеціальних курсів за вибором 

(наприклад, курс «Задачі з параметрами»). Крім того, задачі з параметрами 

є одним із найпотужніших засобів узагальнення і систематизації знань 

учнів, формування в них гнучкості, критичності мислення, розвитку 

дивергентних здібностей. У процесі розв’язування таких задач 

збагачується математична культура учня, підвищуються його логічні і 

технічні можливості, формуються навички дослідницької діяльності. 

Розв’язування задач із параметрами відкриває перед учнями значну 

кількість евристичних прийомів, необхідних для математичного розвитку 

особистості.

Незважаючи на це, програма з математики загальноосвітньої школи 

не передбачає формування в учнів умінь розв’язувати задачі з 

параметрами, а реалії сьогодення диктують необхідність ознайомити учнів 

із задачами з параметрами та методами їх розв’язування. Задачі такого 

типу учням доводиться розв’язувати на математичних олімпіадах, 

конкурсах, зовнішньому незалежному оцінюванні з математики.

Під час розв’язування задач з параметрами потрібно пам’ятати 

наступне:

1) хід розв’язування та розв’язок задачі залежить від значення 

параметра;

2) при розв’язуванні нерівностей з параметрами хід розв’язування 

може залежати від взаємного розміщення коренів відповідного рівняння;
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3) графічний метод (тобто аналіз задачі за допомогою зображення 

графіків відповідних функцій на площині хОу при різних значеннях 

параметра чи аналіз задачі за допомогою її зображення на площині хОа, де 

а -  параметр) дає змогу полегшити аналітичні викладки.

Кожна задача з параметром не схожа на попередню і вимагає іншого 

підходу, а глибока, багата ідеями і методами -  змістовно-методична лінія 

задач з параметрами дозволить розвинути активну творчу діяльність учнів, 

їх математичне мислення, підготує їх до розв’язування дійсно творчих 

задач.
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висновки
Розв'язування математичних задач навчає відокремлювати посилки 

та висновок, дані та шукане, знаходити загальне, і особливо у даних, 

зіставляти та протиставляти факти. При розв'язуванні математичних задач, 

як вказував А. Я. Хінчин, виховується правильне мислення, і перш за все 

вдосконалюються вміння повноцінної аргументації. При розв'язуванні 

математичних задач в учнів формується особливий тип мислення: 

виконання формально логічної схеми міркувань, лаконічний вираз думок, 

чітка розчленованість ходу мислення, точність символіки [23], а 

збагачення шкільного курсу математики системами задач із параметрами, 

що забезпечують учню можливість активно залучатися до дослідницької 

діяльності, дозволить ще краще формувати дослідницькі уміння і 

розвивати математичне мислення. Тим більше, у багатьох шкільних 

підручниках зустрічається прийом, коли треба розв’язати задачу, маючи 

різні конкретні числові значення даних величин, а потім -  маючи буквені 

значення. Ми вважаємо, що потрібно надати учням можливість самостійно 

формулювати задачу для загального випадку, при цьому звернути увагу на 

те, що, використовуючи багатоступінчасті узагальнення, з однієї задачі 

можна отримати декілька узагальнених. Вводячи параметри замість яких- 

небудь числових даних, учень стає на позицію дослідника. Йому необхідно 

проаналізувати всі можливі розв’язки даної задачі, можливі значення 

параметрів. Є випадки, коли введення параметрів дозволяє не просто 

узагальнювати задачу для її розв’язання, а й спростити рішення задачі, 

зробити його більш красивим. У таких задачах мова йде швидше про 

узагальнення як евристичний прийом.

Не зважаючи на це, у шкільній програмі з математики для 

неспеціалізованих класів розв’язування задач з параметрами займає 

незначне місце, до того ж і аналіз діючих підручників старшої школи, які 

використовуються в процесі навчання математики показав, що завданням з 

параметрами не приділяється належної уваги. Зауважимо, що в жодному з
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розглянутих підручників не дається чіткого означення параметра, а всі 

наведені завдання -  однотипні. Водночас рівняння, нерівності, текстові 

задачі, що містять параметр, широко представлені як у завданнях 

державної підсумкової атестації з математики, зовнішньому незалежному 

оцінюванні, так і в завданнях математичних олімпіад тощо.

Рівняння і нерівності з параметрами виступають як об’єкти 

досліджень більш загального характеру, ніж звичайні рівняння і 

нерівності, які складають відповідну методичну лінію шкільного курсу 

математики.

Будь-яке рівняння або нерівність з параметрами є, з однієї сторони, 

рівнянням або нерівністю з кількома незалежними змінними, а з другої -  

нескінченною сукупністю частинних рівнянь або нерівностей. 

Знаходження розв’язку рівняння або нерівності з параметром чи 

параметрами означає розв’язування кожного з частинних рівнянь чи 

нерівностей відповідної сукупності.

Метод розв’язування рівняння або нерівності з параметрами включає 

методи розв’язування звичайних рівнянь чи нерівностей в якості 

частинних випадків, моментів досліджень.

Поняття розв’язок рівняння або нерівності з параметрами включає 

існування зміни зі зміною кількості змінних:

розв’язок звичайного рівняння — координата точки числової 

осі; загальний розв’язок рівняння з одним параметром -  координати точок 

лінії на площині;

розв’язок звичайної нерівності -  координати множини точок 

числової прямої; розв’язок нерівності з одним параметром -  координати 

точок області на площині;

розв’язок рівняння з двома змінними -  координати точок 

області на площині; загальний розв’язок рівняння з двома параметрами -  

координати точок області в просторі і т.д.
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Розв’язування задач з параметрами потребує особливої ретельності 2

та глибини аналізу. При цьому слід правильно вирішити три основні 

проблеми:

1. Особливе правило запису відповіді задач з параметрами;

2. Врахування області допустимих значень;

3. Врахування області застосування формули.

Кожна задача з параметром (особливо в основній школі, на етапі

формування всієї змістовно-методичної лінії) має бути пов’язана з 

основним, базовим підручним матеріалом. З точки зору змісту програми 

навчання тут не має бути «нічого нового», адже новизни достатньо в самій 

постановці запитань, в різноманітності підходів до дослідження задачі.

Навіть найпростіші приклади можуть слугувати матеріалом для такого 

дослідження, оскільки розв’язування задач з параметрами потребує 

ґрунтовних і міцних знань з математики, достатній рівень володіння 

своїми знаннями та вміння їх застосовувати.
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