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вміння учнів розв'язувати найпростіші задачі з параметрами; 2) з'ясувати, чи
р о з у м і ю т ь учні в загальному, що таке параметр.
Для проведення дослідження були розроблені системи вправ, в яких
містився параметр. У дослідженні брати участь ЗО учнів 7-х класів. Учням були
з а п р о п о н о в а н і заздалегідь підготовлені картки із завданнями. Зокрема, на рис. 1
пре дставлені завдання для семикласників.
Прізвище, їм я
Клас 7
1. Поясніть, що на вашу думку означає поняття параметр.

студентка Wкурсу, спеціальність

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ РОЗВ'ЯЗУВАТИ
ЗАДАЧІ З ПАРАМЕТРАМИ
Сьогодні для учнів є важливим вміння розв'язувати задачі з параметрамі
Це пов'язано з тим, що такі задачі є у добірках завдань для державне
підсумкової атестації, серед завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Таї
завдання рекомендуютьвирішувати автори діючих шкільних підручники
зокрема у таких темах.дослідження квадратичної функції, розміщення корені
квадратного рівняння відносно заданих чисел, розв'язування раціональний
показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь і нерівностей.
Задачі з параметрами, за визначенням [1], - це задачі, в яких технічний
логічний хід розв'язування, форма результату залежить від величини, ш
входить в умову, числові значення їх не задані конкретно, але повині
вважатися відомими.Розв'язування задач цього типу потрібує високого рівн
знань учнів з кожного розділу математики. Тому вирішення задач :
параметрами завжди викликало і викликає великі труднощі в учнів. Однак, я
відомо [3],завдання з параметрами відіграють важливу роль у формуванЯ
логічного мислення та математичної культури учнів.Дослідження задач :
параметрами відкриває перед учнями евристичні прийоми загальної
характеру, які цінні для математичного розвитку та € застосованими і
різноманітних дослідженнях.За нашими спостереженнями, спілкування і
учнями, учителі задачам із параметрами приділяють мало уваги.

2. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює а см, а бічна сторона
зрівнює 3 см. Запишіть у вигляді виразу периметр трикутника.
Відповідь:
3. Яке число треба підставити замість а, щоб коренем рівняння
(х+а) - 7= 42 було число 22?
Відповідь:
4. При яких значеннях параметра а не має коренів рівняння: (а-2)х=3?
Відповідь:
Рис. 1.
Результати дослідження наведені на рисунку 2. їх аналіз показує, що учням
важко дається розв'язування задач, які містять параметр. Лише 7 % учнів
справилися з усіма завданнями, 23 % — виконали три завдання. З половиною
завдань впоралися 33 % учнів, 20 % — виконали одне завдання і 17 % учнів - не
виконали жодного завдання.
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Мета статті — ознайомити з результатами дослідження, яке стосуєтьсі
вміння учнів розв'язувати задачі з параметрами.
Дослідження проводилося в 7-х та 9-х класах Великояблунецької ЗОШ 1-І
ступенів, Яблунецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Барашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Всього в дослідженні брало участь 69 осіб. Дослідження мато практичниі
характер. Дослідження мало на меті вирішити такі завдання: 1) перевіриті

Рис. 2.
Таким чином, учнів, які не виконали жодного завдання майже у два з
половиною рази більше, ніж тих, хто виконав завдання в повному обсязі, однак
кількість учнів з середнім рівнем вміння розв'язувати задачі з параметрами
вдв чі більша кількості учнів з низьким та достатнім рівнем.

22
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У дослідженні також брали участь 39 осіб, які навчаються в 9-х класах. їм
були запропоновані заздалегідь картки із завданнями (рис. 3) та проведені
настанови щодо заповнення та оформлення карток.
Прізвище, ім'я
; Клас 9
1. Записати у вигляді виразу периметр будинку прямокутної форми, ширина
якого дорівнює 10 см, а довжина - а см.
Відповідь:
2. При яких значеннях параметра а число 3 є коренем рівняння
ах1 + 2.x — 7 = 0?
Відповідь:
3. При яких значеннях параметрів aib розв'язком системи рівнянь
(Зх - a v = 6
;
U * + y = 2
е пара чисел (-1;3)?

У подальшому ми плануємо провести дослідження у міських школах та
порівняти їх вміння розв'язувати задачі з параметрами із проведеним
дослідженням, а також розробити систему завдань з параметрами для учнів
старшої школи.
Література
1. Задачи с параметрами : учеб. пособ. для фак-та довуз. підготов. СГАУ / сост.
Ефимов Е. А., Коломиец JT. В. - Самара : Самарский гос. Аэрокосмический ун-т, 2006. - 64 с.
2. Мирошин В. В. Решение задач с параметрами. Теория и практика 1 В. В. Мирошин М : Издательство «Экзамен», 2009. - 286 с.
3. Слепкань 3. I Методика навчання математики : підруч. для студ. мат. спеціальностей
пед. навч. закладів / 3.1. Слепкань - К. : Зодіак-ЕКО, 2000. - 512 с.
4. Литвиненко В. М. Практикум по решению математических задач: алгебра,
тригонометрія : учеб. пособ. / Литвиненко В. М , Мордкович А. Г. - М. : Просвещение, 1984.
-362 с.

Відповідь:
4. Розв'язати нерівність (а — 1 ) у . г < 0 .
Відповідь:

студентка
Рис. 3.

Результати досліджень наведені на рисунку 4.В 9-х класах учнів, які не
виконали жодне завдання — 13 %, які виконали завдання в повному обсязі 15 %.
Кількість учнів, які виконали половину завдань у півтора рази більше ніж тих.
хто виконав одне завдання. 23 % - виконали три завдання. Відмітимо, що 69 %
осіб мають високий та середній рівні вмінь розв'язувати задачі з параметра та
31 % — низький і достатній рівень.
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ПРО ОДИН МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДІОФАНТОВИХ РІВНЯНЬ
Рівняння виду ах+Ьу = с, де а,Ь,с - цілі числа, а х,у-

змінні,

x,yeZ,

називають діофантовим рівнянням першого степеня з двома змінними. Для
розв'язання рівняння застосовують наступні теореми [2, с. 84-88].
Теорема 1. Якщо aib — взаємно прості числа, то для будь якого цілого

с,

рівняння ах + Ьу = с має хоча б один розе 'язок в цілих числах.
Теорема 2. Якщо
число с не ділиться

aib мають спільний
на d, то рівняння

натуральний

дільник

d^ 1, а ціле

ах + Ьу = с не має розв'язків

в цілих

числах.
Теорема 3. Якщо
нескінченну

кількість

aib взаємно
розв 'язків,

прості числа, то рівняння
які

знаходять

У = У0~ак, де (хя;уа) — будь який цілий розв'язок

ах + Ьу = с має

за формулами

даного рівняння.

x = xQ+bk,
kuZ.

Частіше всього такі рівняння розв'язуються методом розсіювання.
Розглянемо, як розв'язувати лінійні діофантові рівняння за допомогою
порівнянь. Перетворимо лінійне рівняння
Рис. 4.
результатами дослідження можна зробити висновок, що у б а г а т ь о х
учнів задачі з параметрами викликають серйозні труднощі. Є учні, які взагалі
не можуть зрозуміти, що від них вимагається. Пояснити це можна декількома
причинами, але основною, на нашу думку, є недостатня увага вчителів до
розв'язування таких завдань на уроках математики.
За

ах + by = с, а >0,Л > 0,(а,Ь) = 1, ах = с + Ь(-у)
Використаємо критерій порівняності: для того, щоб числа були порівняні
за модулем, необхідно і досить, щоб вони відрізнялися на число кратне модулю.
Тоді одержимо порівняння ах = cfmocl b). розв'язки якого збігаються з
розв'язками даного рівняння.

