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 в значній мірі сприяє розвитку критичності, економічності, раціо-

нальності та гнучкості мислення. 

Глибокі інтелектуальні почуття задоволення від самостійного відкриття 

нових знань, почуття впевненості в своїх можливостях і здібностях завдяки 

засвоєнню евристик розв’язання задач захоплюють школярів, формують 

серйозний інтерес до наукового знання. 
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Резюме. На конкретных примерах рассматриваются возможности и пре-

имущества эвристического подхода к решению задач. 

 

Summary. The opportunities and advantages of the heuristic approach to the 

decision of tasks are considered on concrete examples. 
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В учбово-методичній літературі розглядаються різні підходи до класифі-

кації задач з параметрами. В.М.Лейфура пропонує основні типи задач за на-

ступними ознаками: знаходження розв’язків, їх кількість, розташування на чи-

словій прямій в залежності від певних умов [1]. С.О.Тинянкін, 

Г.А.Ястребинецький класифікують задачі з параметрами в залежності від виду 

функцій, які входять до цих задач [2,3]. П.І.Горнштейн, В.Б.Полонський, 

М.С.Якір класифікують задачі з параметрами за прийомами та методами 
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розв’язання задач з параметрами [4]. На недолік такої систематизації задач з 

параметрами вказує Г.В.Дорофєєв у передмові до роботи Горштейна [4]. 

Вищевказані класифікації націлені на той факт, що задачі з парамет-

рами – це засіб діагностики рівня математичної підготовки. С.О.Тинянкін 

відмічає з цього приводу: «Практика вступних іспитів та робота зі школя-

рами виявляє, що задачі з параметрами є найбільш складним в логічному і 

технічному планах розділом елементарної математики. Поряд з цим уміння 

розв’язувати такі задачі абітурієнтом означає, що ця молода людина одер-

жить іспит з математики на високий бал, та в випадку вступу до вузу він 

буде навчатися в ньому без проблем. В цьому сенсі ці задачі є індикатором 

загального оволодіння технікою та логікою математики»[2].Нажаль у ви-

щевказаних класифікаціях практично ігнорується розвиваючий аспект цих 

задач. Зокрема, можливість використання задач з параметрами як матеріа-

лу для реалізації дослідницької діяльності школярів ( наприклад, погляд на 

задачі з параметрами як моделі прикладних процесів дозволяє пройти уч-

неві усі етапи учбового дослідження). 

Погляд на задачі з параметрами з нової ідейної точки зору дозволяє про-

понувати ці задачі для шкіл з поглибленим теоретичним і практичним ви-

вченням математики та спеціалізованих шкіл фізико-математичного профі-

лю, а також означити перспективні напрямки для загальноосвітньої школи.  

Ми пропонуємо класифікацію задач з параметрами, яка відображає їх 

розвиваючий потенціал, прикладну цінність, яка розкриває можливість ре-

алізації розвитку дослідницьких умінь школярів. 

Класифікація, яку ми пропонуємо, проводиться за декількома ознака-

ми, тобто одна задача не обов’язково належить одному класу. 

Перша ознака – за мовою постановки. Задачі з параметрами можуть 

бути математично сформульованими, вони можуть пропонуватись в гото-

вому вигляді. 
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Клас цих задач позначимо М. З цим класом задач пов’язаний спосіб 

введення параметра – узагальнення. 

Клас задач з параметрами, потребуючих математичного моделювання, 

тобто формалізації, ми позначимо Ф. 

Іншою важливою основою для класифікації є визначеність даних. 

Задачі з параметрами можуть бути з визначеною постановкою та з неви-

значеною. У другому випадку необхідним є пошук додаткових відомостей про 

досліджуваний об’єкт. Є також задачі з параметрами з перевизначеною поста-

новкою, тобто з забагатою кількістю умов або даних. Відповідні класи позначе-

мо В, Н, П. На важливість задач з невизначеними та перевизначеними поста-

новками в навчанні звертав увагу І.М.Фейгенберг в [5]. 

Наступною основою для класифікації є характер постановки задачі. 

Беручи за основу типологію постановки задач, описану Ю.О.Палантом у 

[6], ми пропонуємо її певну модифікацію, орієнтовану на ідеологію мате-

матичного моделювання. 

Задачі про існування розв’язку - І. До цього класу відносяться задачі з 

параметрами, у яких потрібно знайти повний клас розв’язків, а також по-

шук модифікованих умов, обумовлюючих існування розв’язку, коли у 

вихідному сенсі розв’язку нема. 

Задачі про знаходження розв’язків, які задовольняють певному ком-

плексу умов – У. 

Задачі єдності – Є. До цього класу відносяться задачі на пошук умов, 

які гарантують єдність. 

Стійкість властивостей – С. У цих задачах з параметрами 

аналізуються змінювання властивостей розв’язків при малих збуреннях 

параметрів в умовах задачі. 

Задачі на екстремум Ек. Знаходження екстремальних випадків в 

залежності від параметрів.  
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Динаміка поведінки при змінюванні параметрів Д. Як змінюються 

властивості розв’язку та сам розв’язок задачі при певних змінюваннях 

параметрів. Гранична поведінка розв’язків задачі при граничному змінюванні 

параметрів. 

Постановка оберненої задачі О. Обернення – один з ефективних засобів 

отримання суттєво нових різновидів задач. В умову задачі упровадяться якісь 

дані із розв’язку, а деякі дані із умов задачі переводяться у вимоги. 

Пошук параметрів за експериментальними даними Е. По даним, отри-

маним експериментально, шляхом пошуку модифікованих умов знайти па-

раметри пропонованої залежності . 

При розв’язанні задач з параметрами доцільним є використання еври-

стичних прийомів (про які йдеться у Д.Пойа та Л.Ларсона [7,8]): досліджуй 

за частинами; намалюй картинку; сформулюй еквівалентну задачу; моди-

фікуй; вибери ефективну систему позначень; використовуй симетрію; по-

діляй на випадки; обертай дії; роздивись екстремальні випадки; узагаль-

нюй; шукай модель; використовуй аналогію та роздивись граничний випа-

док, а також деяких запропонованих нами: «заморожування» та «розморо-

жування» параметрів задачі. 

Вживання евристик для розв’язання задач можливо використовувати як 

ще одну основу для класифікації задач з параметрами . Але, на наш погляд, ця 

основа має розмитий характер, оскільки кожен учень знайде свій підхід (еври-

стику), який є притаманним математичній підструктурі його інтелекту. Тому 

при розгляді систем задач ми будемо відзначати, який з евристичних прийомів 

може бути доцільним для певного типу задач з параметрами. 

 Наведемо декілька прикладів задач з параметрами, з’ясував при цьо-

му, до яких класів вона має відношення. 

1.Задачі типа МВІ. Задачі математично сформульовані, з достатньою 

кількістю даних, на пошук існуючих розв’язків. 

При усіх значеннях параметру a розв’язати рівняння: 
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|x|=a; |x+a|=10; |4-x|=ax; |x-2a|=1+a; |x|+|x+10|=a; |x|+a|x+10|=4;  

|x-a|+|x+a+10|=3; ||x|-2| - |x-4|=a. 

2.Літак пролетів від А до В по вітру і повернувся з В до А проти вітру. 

Вітер дув весь час з однаковою силою. Потім літак виконав цей же мар-

шрут в безвітря. У якому випадку на весь маршрут минуло меньш часу?  

Ця задача потребує формалізації, а також визначення даних. Введемо па-

раметри: x – швидкість літака, y – швидкість повітря, x>y>0. Покладаючи 

АВ=1, для отримання розв’язку нам необхідно порівняти 
yxyx 
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Цю задачу можливо віднести до типу ФНІ. 

3. У алгебраїчний дріб 
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)(lim . Ця задача про знаходження об’єкту, задоволь-

няючого певному комплексу умов. Вона математично сформульована та 

має визначену постановку. Тому можемо віднести її до типу МВУ. 

4.З експериментальних спостережень відомо, що в певному 

середовищі за певний час t маємо певну кількість бактерій N . Дані з цього 

приводу запропоновані у таблиці 

T, хв. 1 3 6 9 10 15 20 25 

N, млн. 5 10 15 25 30 45 90 100 

Знайти початкову кількість бактерій N0. 

Ця задача потребує формалізації. Крім цього, дані задачі перевизначені, 

тому вона також потребує модифікації умов. В ній потрібно знайти параметр N0 

за експериментальними даними. Маємо віднести цю задачу до типу ФПЕ. 

Відмічаємо також, що пропонована нами класифікація задач з пара-

метрами не претендує на повноту. Вона є досить гнучкою та можливо ще 

потребує розвитку та доробки. Але ще раз підкреслюємо її корисність в 

плані розвитку дослідницьких умінь учнів. 
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Резюме. В статье предложены новые подходы к классификации задач с па-

раметрами, с учетом развивающего аспекта этих задач. Предложено клас-

сифицировать задачи по нескольким основаниям: языку постановки, опре-

деленности данных в задаче, характеру постановки. 

 

Summary. A new approach to classification of problems with parameters are 

proposed. The classification take into account a developed aspect of problems 

with parameters. In the article is offered to classify problems with parameters on 

the some foundation: the statement language, data determination in problems, 

the character of statement.  
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У методичній літературі розглядається два підходи до означення по-

няття «текстова задача». Перший (широкий) трактує під цим поняттям усі 

задачі, які подані в словесній формі і зводяться до розв’язування рівнянь, 

нерівностей або їх систем ([1], [5]). Розглянемо для прикладу три задачі з 

підручника Г.П.Бевз «Алгебра 7-9», 1997 (8 клас). 

299. а) Розв’яжіть рівняння: 

2х(х+5)=7х 

372. Квадрат суми двох послідовних натуральних чисел більший від 

суми їх квадратів на 264 Знайдіть числа. 


