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Резюме. В статті йдеться про досвід республіки Біларусь щодо організації 
та управлінню модульно-розвиваючого навчання математики. На прикладі 
розробленої автором модульної програми "Рівняння та нерівності з моду-
лем" розглядаються основні структурні елементи цієї програми. 
 
Summary. The structural stages of didactic module composition are illustrated 
by means of the developed module programme �Equations and Inequalities with 
modulus�. 
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М.М.Нак, аспірантка, 

Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова  
  

При вивченні методів, способів та прийомів доведень і розв�язування 

задач важливо давати учням їх алгоритми, евристичні схеми, а також оріє-

нтири ефективного їх використання [1]. Необхідно вчити учнів використо-

вувати набуті математичні знання при пошуку розв�язків як стандартних, 

так і  нестандартних задач, розвивати їх інтуїцію, вміння прогнозувати ре-

зультати. Для цього учні спочатку перебирають можливі ідеї і методи, фік-

сують їх, використовують наочні ілюстрації, моделюють, порівнюють мо-
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жливі шляхи пошуку і вибирають найбільш раціональний з них. При ви-

вченні алгебри необхідно формувати в учнів потребу в доведеннях, навча-

ти їх методам доведень, а також різноманітним методам і способам 

розв�язування задач. 

При розв�язуванні однієї і тієї ж задачі різними методами чи способами 

відомі учням вправи переносяться в нові умови, повторюються в нових 

зв�язках [2]. В цьому випадку повторення учбового матеріалу проводиться 

учнями активно, більш свідомо, більш цілеспрямовано. Розв�язуючи одну за-

дачу різними методами чи способами, можна краще зрозуміти специфіку то-

го чи іншого методу, його переваги і недоліки залежно від змісту задачі. Ви-

користання різних методів та способів дає змогу в окремих випадках заміни-

ти одне розв�язання іншим � легшим, шукати ефективніші методи навчання, 

творчо розв�язувати інші питання навчального процесу [3].  Д.Пойа ствер-

джував, що краще розв�язати одну задачу різними методами чи способами, 

ніж декілька різних чи однотипних задач одним і тим же методом [4].  При 

цьому відбувається не лише ознайомлення учнів з різними методами чи спо-

собами, а і порівняння переваг і слабких сторін кожного з них. 

На уроках не обов�язково розв�язувати різними методами чи способа-

ми кожну задачу, достатньо вибрати одну чи дві. Також можна на уроці 

задачу розв�язати одним методом, а додому дати завдання � розв�язати ту 

ж саму задачу іншим.  З метою активізації  пізнавальної діяльності учнів та 

засвоєння ними різних методів розв�язування алгебраїчних задач пропону-

ється використовувати на уроках нестандартні методи розв�язування алге-

браїчних задач. 

Взагалі, термін �нестандартні� методи розв�язування задач в методиці 

математики не визначений, але багато авторів в своїх роботах використо-

вують цей термін.  

Наприклад, в книзі [5] відмічено, що серед шкільних задач є багато 

таких, для розв�язання яких використовуються незвичні для школярів мір-
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кування. Це задачі, які для школярів вважаються задачами підвищеної 

складності і потребують нестандартних методів розв�язування. Ці методи 

ілюструють широкі можливості використання добре засвоєних шкільних 

знань та прищеплюють учням навички використання нестандартних мето-

дів міркувань при розв�язуванні задач. 

В монографії Письменного Д.Т. [6] написано, що розв�язати задачу 

нестандартно � це придумати �свій метод�, проявити певну кмітливість, 

здогадатись щось додати чи відняти, на щось розділити або помножити .  

На нашу думку, до нестандартних (або нетипових) методів та способів 

розв�язування задач можна віднести ті, які не використовуються на уроках 

та не подані у шкільних підручниках як методи та способи розв�язування 

алгебраїчних задач. Але їм слід би  було приділити увагу. 

Метою нашої роботи є обґрунтування поняття "нестандартні" ме-

тоди та способи розв�язування задач та вправ і демонстрація таких при-

кладів, що розкривають їх ідейний зміст,  показують їх доцільність та не-

обхідність використання в навчанні математики. 

Розглянемо розв�язування задач методом оцінювання. Суть методу 

полягає в тому, що ми оцінюємо обидві частини рівності або нерівності на 

основі відомої рівності або нерівності. 

 Використаємо рівності та нерівності скалярного добутку векторів при 

розв�язуванні задач з алгебри. Скалярний добуток векторів можна успішно 

використовувати не тільки при розв�язуванні задач з геометрії, а і при від-

шуканні розв�язання алгебраїчних задач. Його можна використовувати при 

розв�язуванні рівнянь та систем рівнянь, доведенні нерівностей та 

розв�язуванні задач на відшукання екстремуму [7].    

Наведемо приклади. 

Приклад1. Довести, що при будь-яких х,у,z � справджується нерів-

ність х2у2+у2z2+ х2z2≥хуz(х+у+z). 
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Доведення. Застосуємо відомі нам рівності та нерівності скалярного 

добутку двох векторів. Тобто, ā·b =|ā|·|b |·cosα.,  |cosα|≤1¸ то |ā·b |≤|ā|·|b |.  

ā(а1;b1) та b (a2;b2), то ā·b =a1·a2+b1·b2 і |ā|= 2
1

2
1 ba +  |b |= 2

2
2

2 ba + ,  

а1а2+b1b2≤ 2
1

2
1 ba + · 2

2
2

2 ba + .  

Введемо такі вектори: ā(xy;yz;xz) і b (xz;xy;yz). Для них маємо 

ba ⋅ =х2уz+ху2z+хуz2=хуz(х+у+z). 

Причому |ā|= 222222 zxzyyx ++ , |b |= 222222 zyyxzx ++  та 

| a |·|b |=х2у2+у2z2+х2z2. Звідси х2у2+у2z2+х2z2≥ хуz(х+у+z). 

Приклад2. Знайти найбільше значення функції  xxy −++= 1715 .  

Розв�язання. З умови робимо висновок, що функція  визначена на  проміж-

ку  [-15;17]. Розглянемо вектори ( )xxa −+ 17;15 і ( )1;1b , тоді 24=a , 

2=b , xxba −++=⋅ 1715 , тоді 8224 =⋅=⋅ ba . На основі властивості 

|ā·b |≤|ā|·|b | можемо сказати, що 81715 ≤−++ xx ,звідси 
[ ]

8max
17;15
=

−
y  дося-

гається при xx −=+ 1715 , тоді х=1 і у(-15)=4 2 , у(17)=4 2 . Зцього слі-

дує, що уmax=у(1)=8. 

Розв�язування деяких навіть досить складних задач з алгебри спрощу-

ється, якщо застосувати спосіб розв�язання, який засновано на принципі 

Діріхле. Цей принцип формулюється так: якщо n+1 предмет розкладено в n 

ящиків, то принаймі в одному ящику буде щонайменше два предмети. Ви-

користовуючи цей принцип, можна розв�язати наступні задачі.  

Приклад 3. Довести, що внаслідок ділення 41 на 61 дістанемо нескін-

чений десятковий періодичний дріб. 

Доведення. Справді, при діленні числа 41 на 61 можуть бути тільки 

такі остачі, які знаходяться серед чисел 0, 1, 2, 3, �, 59, 60, і тому принай-

мі 61-а остача буде дорівнювати одній з попередніх. Наступні остачі по-

вторюватимуться. 
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Приклад 4. В класі навчається 25 учнів. Довести, що принаймі троє з 

них народилися в одному місяці. 

Доведення. Справді, нехай 12 місяців � це ящики, а 25 учнів � це 

предмети які треба розкласти в ящики. Тоді за принципом Діріхле знай-

деться ящик, в якому буде не менше 3-х предметів, бо 2·12=24<25. Тобто, 

знайдеться такий місяць, в якому народилося троє з учнів класу. 

Розглянемо ще один цікавий спосіб розв�язування алгебраїчних задач �  

метод з використанням діаграм Ейлера-Вейна. При розв�язуванні певного 

класу задач корисно використовувати зображення множин, про які йде мова в 

умові задачі, круговими або еліптичними діаграмами з урахуванням співвід-

ношень між ними [8]. На підтвердження цього розв�яжемо наступну задачу. 

Приклад 5. Скільки існує натуральних чисел, менших від 100, які:  

а) діляться одночасно на 2 і на 3; 

б) діляться на 2, але не діляться на3; 

в) не діляться на 2, але діляться на 3; 

г) діляться на2 або на 3; 

д) не діляться ні на 2, ні на 3? 

Розв�язання. Для наочності ситуацію в задачі можна зобразити діаг-

рамою Ейлера-Вейна. 

Так, множину всіх чисел, які менші від 100 зобразимо 

прямокутником, множину чисел, які діляться на 2 або на 3, зобразимо 

еліпсами, що перетинаються. Перетин цих еліпсів буде зображувати 

множину чисел, які діляться на 2 і 3. З діаграм можна побачити, що: 
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 а) (6х<100)→(х=16), тобто існує 16 чисел, які діляться на 2 і 3; 

б) (2х<100) →(х=49), тобто 49 чисел діляться на 2, з них 49-16=33 не 

діляться на 3; 

в) (3х<100)→(х=330, тобто 33 числа діляться на 3, з них 33-16=17 

чисел не діляться на 2; 

г) чисел, які діляться на 2 або на 3, буде: 49+33-16=66; 

д) чисел, які не діляться ні на 2, ні на 3, буде: 99-66=33. 

Ми навели приклади лише деяких цікавих методів та способів 

розв�язування алгебраїчних задач, які можна використовувати як при 

розв�язуванні стандартних, так і нестандартних задач. Ці методи та спосо-

би не будуть дуже складними для розуміння учнями. Їх можна використо-

вувати як на уроках алгебри, так і на факультативних заняттях. Це потріб-

но не лише для того, щоб оживити уроки та заняття, але й для того, щоб 

розвивати математичні здібності і навички учнів, розширити їх математич-

ні знання, щоб показати учням, що математика є наукою, яка розвивається. 
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Резюме. Эффективность обучения учеников решению задач в большой 
степени зависит от выбора приемов, методов и способов их решения. Кро-
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ме используемых на уроках алгебры в средней школе методов и способов 
решения задач, есть ряд более простых и эффективных, незаслуженно за-
бытых методов. В некоторых случаях они более рациональны, чем обще-
известные. В статье описаны примеры применения таких �нестандартных� 
методов и способов решения алгебраических задач. 
 
Summary. The effectivenes of teaching pupils in doing sums much depends on 
choosing methods and ways of their doing. Besides methods and ways of doing 
sums which are used at the lesson of algebra in the secondary school, there are 
great numbers of simplier and more effective, but unfortunately forgotten meth-
ods. So metimes they are more rational then well-known methods. In this article 
the author described examples of application such non-standard ways and meth-
ods of doing algebraical sums. 
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У 2000/2001 навчальному році в школах України було запроваджено 

навчальну практику учнів з метою �реалізації завдань загальної середньої 

освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного 

процесу, професійно-орієнтаційної роботи з учнями, підготовки їх до акти-

вної трудової діяльності, залучення до суспільно корисної  праці� [7, 26-

29]. Централізоване введення до структури навчального року блоку прак-

тики з наданням загальноосвітнім навчальним закладам автономних прав 

щодо визначення змісту та форм організації навчальної практики, а також 

можливостей проведення окремих занять упродовж навчального року, 

створює  унікальні передумови для розширення рамок навчально�

виховного процесу, для поглиблення його практичної, прикладної (вклю-

чаючи й доцільну політехнічну) спрямованості. Планове проведення за-

нять з навчальної практики дозволяє логічно  завершувати навчальні цикли 

� певні періоди навчання � у відповідності до графіку навчально-
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