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ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИК ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ ВПРАВИ З ПАРАМЕТРАМИ

А. В. Прус,
Житомирський держ. університет їм. Івана Франка,

м. Житомир, УКРАЇНА 
E-mail: olgaJgor@polesye.net

На сучасному етапі розвитку суспільства важлива складова соціального 
замовлення для загальноосвітньої школи -  формування творчої особистості. 
Ця стратегія освіти потребує від педагога переходу до активного використання 
методів, які пробуджують пошукову діяльність учнів, формують основи 
усвідомленого засвоєння знань, забезпечують їх творче осмислення. З цієї 
точки зору на особливу увагу заслуговує евристика. Під евристикою будемо 
розуміти будь-який спосіб, використання якого може привести до відшукання 
потрібного методу розв’язування задачі або доведення теореми. Проблемі 
реалізації евристичних ідей у навчанні математики приділяли такі математики 
та методисти як Р.Г.Болтянський, Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Б.В.Гнеденко, 
Ю.М.Колягін, А.Д.Мишкіс, Д.Пойа, Г.І.Саранцев, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, 
Н.А.Тарасенкова, Є.Н.'Гурецький, Л.М.Фрідман, А.В.Хуторський, С.І.Шапіро, 
Н.М.Шунда, П.М.Ерднієв та ін. Однак можна констатувати недостатнє 
впровадження цих ідей в практику роботи загальноосвітніх шкіл. Одна з 
причин -  відсутність достатньої кількості відповідних методичних розробок. 
Ми використовуємо евристики для навчання учнів розв’язувати вправи з 
параметрами. Зокрема, зі студентами складаємо систем питань для евристичних 
бесід та випробовуємо їх на практиці. Нами охоплені такі теми: раціональні, 
ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності 
та їх системи з параметрами. Зауважимо, що такі вправи розв’язують в класах з 
поглибленим вивченням математики. Проте простіші з них за певних умов 
(наявність часу, потреби та можливості учнів тощо) доцільно розглянути у 
«звичайних» класах. Наведемо такий приклад. Завдання: розв’язати нерівність 
х 2 < а з параметром а .

-  Якого виду ця нерівність? (Квадратна з параметром а , де а -  число).
-  Чому нерівність буде квадратною? (Змінна - у другому степені).

-  Тобто, нерівність ~  < 0 теж є квадратною? (Ні).
дг

-  Тоді дайте повну відповідь! (Це нерівність х' -  а < 0 , тобто виду 
Ах2 +  Вх + С  < 0 , де х  -  змінна, А , В , С  -  деякі числа, причому А *  0).

Зауваження. Коефіцієнти квадратної нерівності з параметром, як і 
відповідного рівняння, доцільно домовитись позначати великими літерами.

-  Назвіть коефіцієнти цієї нерівності ( А = 1, 6  = 0 , С = - а ) .
-  Наведіть приклади схожих нерівностей, але без параметра (х 2 < 2 , х 2 < 9).
-  Тобто, в ролі параметра а виступає одноцифрове додатне число,
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при чому воно є повним квадратом? (Ні, а -  будь-яке число, тобто можуть 
бути нерівності JC* < 10, х 2 < - 3  і т.д.).

-  Пропущений один важливий випадок. Який? ( х 2 < 0).
-  Які є способи розв’язування квадратних нерівностей без параметра? 

(Графічний; метод інтервалів; за допомогою розкладу на множники із 
наступним аналізом їх знаків та складанням сукупності двох систем).

-  Правильно. Чи є для даної квадратної нерівності ще якийсь спосіб? 
(Так, можна добути квадратний корінь із обох частин нерівності х 2 < а ).

-  Що при цьому слід пам’ятати? (Вираз 4 а  має зміст лише при а > 0).
-  А стосовно змінної х ?  (При будь-якому значенні х  є правильною 

рівність 7 7  = |ф .
Зауваження. Під час розв’язування нерівностей саме такого виду 

(без параметра) учні часто допускають помилки. Тому варто нагадати ці 
способи учням на прикладі нерівності без параметра, наприклад, х 2 < 25. 
Далі розв’язати нерівність вже з параметром усіма способами. Потім 
проаналізувати розв’язання на предмет раціональності. За браком часу 
можна обмежитись методом інтервалів.

-  Нагадайте алгоритм розв’язування нерівностей методом інтервалів 
(перенести всі складові нерівності вліво, справа має бути 0; знайти нулі 
функції у лівій частині та позначити їх на числовій осі; відмітити знаки на 
утворених проміжках і вибрати ті, де функція набуває потрібних значень; 
записати множину розв’язків нерівності).

-  Правильно. Перед вами -  розв’язання, проаналізуйте його: х 2 < а ;
Xі - а <  0, х 2 - ( 4а )2 < 0, (х -  4а) ( х  + 4а)  < 0 , х є  (~4а \4а ) . (Це
розв’язання для а > 0).

Зауваження. Розв’язання вчитель робить завчасно та демонструє 
потім учням на дошці, плакаті, дисплеї монітора тощо.

-  Чому? (Корінь квадратний можна добути лише з додатного а ).
-  Уточніть! (З невід’ємного а ).
-  Так, але давайте розглянемо випадки а - 0 і а < 0 окремо. Яким 

буде розв’язок у кожному з них? (У кожному випадку х е  О ).
-  Чому? (Вираз х 2 при будь-якому х більший або рівний за нуль, а 

отже він не може бути меншим за від’ємне число або нуль).
-  Так. Як записати відповідь? (Якщо я є (-о о ;0 ] , то х є 0 ;  якщо

я  є  (0;+°о), то х є  ( -4 а \4 а ) ) .
На закінчення зазначимо таке. Ми відмітили, що використання таких 

бесід для навчання учнів розв’язувати вправи з параметрами є ефективним, 
оскільки в результаті у них формуються вміння ставити запитання, 
позначати своє розуміння або нерозуміння питання та ін., тобто, в учнів 
формуються когнітивні якості.
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