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Розроблена система задач для розвитку умінь майбутніх викладачів математики викорис-

товувати функціональний метод розв’язання рівнянь і нерівностей. Описано етапи спеціальної 
методичної підготовки майбутніх викладачів математики до використання функціонального 
методу. Розглянута методика базується на об'єднанні часткових та узагальнених прийомів 
розв’язання рівнянь і нерівностей функціональним методом. 

Ключові слова: підготовка майбутнього викладача, функціональний метод розв’язання  
рівнянь і нерівностей. 

 
 

Постановка проблеми. Формування в 
Україні нових соціально-економічних 
умов потребують нової якості підготовки 
випускника школи. Система освіти на су-
часному етапі передбачає інтеграцію педа-
гогічної науки і практики, інтенсифікацію 
навчального процесу, впровадження твор-
чих, дослідницьких форм навчання, орієн-
тацію на особистісно-діяльністний і сис-
темно-цілісний підхід до навчання. Освіта 
переорієнтовується у бік демократизації і 
гуманізації, спрямовується на виховання 
особистості функціонально грамотної і 
методологічно компетентної, яка володіє 
інформаційними технологіями, здатна 
адаптуватися до навколишнього середо-
вища, до аналізу і самоаналізу, до свідомо-
го вибору професії. Створено навчальні 
заклади нового типу, профільні школи і 
класи, внесено зміни до навчальних про-
грам і навчальних планів, але реалізація 
повноцінних технологій навчання, профіль-
ної диференціації навчання математики у 
школі потребує відповідної підготовки 
вчителя математики. Проблема професій-
но-педагогічної підготовки вчителя зага-
лом і математики зокрема, розглядалася у 
роботах провідних вітчизняних і зарубіж-
них психологів, педагогів і методистів. 
Значний внесок у розв’язання цієї пробле-
ми зробили: А.М.Алексюк, Г.О.Атанов, 
Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Б.В.Гнєденко, О.С.Ду-
бинчук, М.І.Жалдак, П.Я.Касярум, Л.Д.Куд-
рявцев, Г.Л.Луканкін, М.В.Метельський, 

А.Г.Мордкович, І.О.Новик, А.М.Потоць-
кий, В.О.Сластьонін, З.І.Слєпкань, А.А.Сто-
ляр, Р.С.Черкасов, М.І.Шкіль та інші [1, 53]. 

Проте залишається актуальною необ-
хідність переосмислення методичних ас-
пектів вивчення традиційних тем шкільно-
го курсу. Сучасний шкільний курс мате-
матики будується на основі змістово-
методичних ліній. Однією з основних є 
функціональна змістова лінія. «Поняття 
функції пронизує весь шкільний курс ма-
тематики. На властивостях функцій засно-
вано перетворення алгебраїчних і транс-
цендентних виразів, розв’язування рів-
нянь, нерівностей та їх систем. Вивчення 
функцій в основній школі з поглибленим 
вивченням математики передбачає не 
тільки оволодіння учнями знаннями, 
уміннями  та навичками, а й вищу якість їх 
сформованості. Саме на це необхідно 
спрямувати методичну систему навчання 
у класах з поглибленим вивченням мате-
матики» [2, 45].  

Аналіз актуальних досліджень.  
Проблема вивчення функціональної зміс-
тової лінії у шкільному курсі широко об-
говорюється в науковій літературі. Різним 
її аспектам присвячені роботи відомих ма-
тематиків і методистів Г.П.Бевза, 
М.І.Бурди, В.С.Володимирова, 
Л.С.Понтрягіна, О.Я.Хінчина, 
Г.В.Дорофеєва, Є.С.Каніна, Т.В.Колесник, 
Ю.М.Колягіна, О.І.Маркушевича, 
А.Г.Мордковича, Ф.Ф.Нагибіна, 
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Г.І.Саранцева, З.І.Слєпкань, М.І.Шкіля та 
інших. Досліджено питання: вивчення в 
середній школі функціональних понять 
(І.В.Антонової, Т.В.Колесник, Є.І.Ля-
шенко, Ю.М.Макаричева, С.П.Семенця та 
ін); взаємозв’язку поняття функції з по-
няттями лінії рівнянь і нерівностей 
(Л.І.Токаревої, Л.П.Афонькіної, Н.О.Ільїної 
та ін); інтеграції алгебраїчних і графічних 
методів у навчання математики (М.І.Баш-
макова, Л.С.Капкаєвої та ін); застосування 
властивостей функцій при розв’язуванні 
рівнянь і нерівностей (М.Бейсеков, А.Б.Ва-
силевський, В.О.Гусєв, М.І.Зельберг, 
М.К.Потапов); використання графічного 
метода (В.А.Кушнір, А.Г.Мордкович, Н.Л.Сте-
фанова та ін) [5]. Усі роботи цих авторів, 
без сумніву, мають теоретичне і практичне 
значення, але слід підкреслити, що питан-
ня розвитку у майбутніх учителів матема-
тики умінь розв’язування рівнянь і нерів-
ностей функціональним методом ще недо-
статньо висвітлене як в теоретичному, так 
і методичному аспектах. Актуальність 
нашого дослідження визначають проти-
річчя між необхідністю удосконалення 
методики навчання учнів загальноосвітніх 
шкіл функціональному методу розв’язу-
вання рівнянь і нерівностей та відсутністю 
методики підготовки майбутнього вчителя 
математики розв’язуванню задач цим ме-
тодом.  

Мета статті – презентувати систему 
задач, що спрямовані на розвиток умінь 
студентів математичних спеціальностей 
розв’язувати рівняння і нерівності функці-
ональним методом. 

Виклад основного матеріалу. Як за-
значалося раніше, реалізація повноцінних 
технологій навчання, профільна диферен-
ціації навчання математики у школі пот-
ребує відповідної підготовки вчителя ма-
тематики. Ця підготовка має здійснюва-
тись як шляхом ступеневої підготовки, так 
і за рахунок спеціалізації. Цьому питанню 
ми приділяємо достатньо уваги при ви-
вченні спецкурсу «Технології профільного 
навчання математики» на 4 курсі матема-
тичного факультету Донецького національ-
ного університету. Уже при відборі необ-
хідного мінімуму матеріалу враховуємо, 
що цей матеріал повинен забезпечити гли-

боке розуміння вчителем математики ос-
новних фактів шкільного курсу математи-
ки і вільне володіння ними. Кваліфікова-
ний учитель математики повинен знати всі 
тонкощі шкільного курсу математики, 
вміти аналізувати подання матеріалу у різ-
них підручниках і посібниках, обирати 
самий оптимальний, розробляти власну 
методику викладання математики, що від-
повідала б сучасним вимогам науковості 
подання матеріалу у поєднанні з доступніс-
тю для більшості учнів. 

Наш досвід і результати діагностичної 
контрольної роботи, що проводиться на 
початку вивчення спецкурсу, дозволяють 
стверджувати, що більшість студентів чет-
вертого курсу, на жаль, не можуть засто-
совувати функціональний метод до 
розв’язування рівнянь і нерівностей, хоча 
всі необхідні для цього математичні знан-
ня вони вже отримали на попередніх кур-
сах. Усе це ще раз доводить необхідність 
спеціальної роботи з розвитку у студентів 
умінь застосовувати функціональний ме-
тод, а також володіння методикою на-
вчання цьому методу учнів загальноосвіт-
ніх шкіл. Ми передбачаємо, що така робо-
та підвищить мотивацію вивчення матері-
алу, необхідного для подальшої педагогіч-
ної діяльності, надасть можливостей зро-
зуміти зв’язки розділів елементарної і ви-
щої математики, буде спонукати до пошу-
кової діяльності. Так, розглядаючи на 
спецкурсі функціональну змістову лінію у 
профільному навчанні, ми робимо наголос 
саме на розвиток математичного світогля-
ду майбутніх викладачів.  

Багаторічний викладацький досвід до-
зволяє стверджувати, що підвищити якість 
підготовки майбутніх учителів до навчан-
ня учнів функціональному методу можна, 
якщо використовувати методику, що базу-
ється на поєднанні частинних і узагальне-
них прийомів розв’язування рівнянь і не-
рівностей функціональним методом. Під-
готовку студентів до свідомого засвоєння 
функціонального методу слід здійснювати 
шляхом поетапного формування у них від-
повідних математичних знань, окремих 
дій і прийомів. Задачі, що підбираються, 
мають бути методично орієнтовані, тобто 
при роботі з ними студенти не лише на-
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вчаються використовувати цей метод, а й 
засвоюють методичні знання і прийоми 
його викладання. Предметом свідомої діяль-
ності майбутніх учителів мають стати на-
вички схематичної побудови графіків фу-
нкцій і вміння обирати певну властивість 
функції, необхідну для розв’язання даної 
задачі. 

Спеціальна методична підготовка сту-
дентів до використання функціонального 
методу складається з декількох етапів. На 
першому етапі здійснюється систематиза-
ція, узагальнення, набуття нових знань і 
вмінь студентів за темами: «Числові функ-
ції та їх властивості», «Побудова графіків 
функцій різними способами», «Алгебраїч-
ні методи розв’язування рівнянь і нерівно-
стей». На другому етапі, розглядаючи ті чи 
інші властивості різних класів функцій, ми 
показуємо як можна використати їх при 
побудові графіків функцій, застосувати до 
розв’язування рівнянь чи нерівностей. На 
цьому етапі аналізується структура рів-
няння, з’ясовується, які функції входять до 
його складу, які властивості вони мають 
(область визначення, множина значень, 
монотонність, парність, непарність тощо). 
Після розгляду окремих видів рівнянь і 
нерівностей, студентам пропонується 
скласти алгоритм розв’язування подібних 
задач. Наприклад, при розв’язуванні рів-
нянь, що мають вигляд 

( )( ) ( )( )f g x f h x= , де ( )f x  - монотон-

на на множині М функція, можна скорис-
татися такою властивістю монотонних 
функцій:  

( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )
( )

,

,

.

g x h x

f g x f h x g x M

h x M

=⎧
⎪

= ⇔ ∈⎨
⎪ ∈⎩

 

Алгоритм для розв’язування таких рівнянь 
може бути наступним: 

1. Увести функцію ( )y f u= , записати 

рівняння у вигляді ( )( ) ( )( )f g x f h x= . 

2. Для функції ( )y f u=  знайти об-

ласть визначення і з’ясувати характер мо-
нотонності. 

3. Перейти від рівняння до рівносиль-
ної системи. 

Для оволодіння вміннями робити та-

кий аналіз завдань і складати алгоритми, у 
нас розроблена спеціальна система задач, 
що відповідає функціональному методу і 
охоплює майже всі властивості різних 
класів функцій. При розробці системи за-
дач ми дотримувалися таких вимог:  

• доступність (кожна задача системи 
має бути посильною кожному студентові з 
метою збереження інтересу до її розв’я-
зання); 

• однотипність (в систему необхідно 
включати однотипні задачі, що сприяє фор-
муванню міцних знань і вмінь, але їх кіль-
кість має бути у розумних межах); 

• різноманітність (щоб запобігти зни-
ження інтересу, уваги, і активності студен-
тів, до системи мають бути включені зада-
чі різноманітні по формі, змісту і способу 
розв’язування); 

• протиставлення (необхідно включа-
ти задачі на подібні і взаємообернені по-
няття, а також задачі, що не мають 
розв’язків, контрприклади); 

• ускладнення (необхідно враховувати 
складність кожної задачі і розміщувати їх 
за зростанням складності) [5]. 

Наведемо декілька прикладів таких задач. 
Так, поняття оберненої функції значно 

спрощує розв’язування рівнянь деяких ви-
дів, зокрема ірраціональних рівнянь ви-
щих степенів. 

Приклад 1. Розв’язати рівняння  
33 12101012 −=+ xx . 

Розв’язання. 

3
3

33 1210
10

12
12101012 −=+⇔−=+ x

x
xx  

Розглянемо функцію  
( ) 3 1210 −= xxf . 

Оскільки ( ) ( ) RfEfD ==  і функція 
( )xf  зростає на всій області визначення, 

то вона має обернену функцію 

( )
10

123 += x
xg . Таким чином,  

⇔=+⇔−=+
x

x
x

x

10

12
1210

10

12 3
3

3

 

3 10 12 0x x⇔ − + =  

( )( )2
2,

2 2 6 0
1 7.

x
x x x

x

=⎡
⇔ − + − = ⇔ ⎢

= − ±⎣
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Відповідь: 2, 1 7x x= = − ± . 
Використання парності функцій знач-

но спрощує розв’язування деяких задач, 
що містять параметри.  

Приклад 2. При яких значеннях пара-
метра а рівняння  

( ) 012 242 =++−+ aaxaxa  

має єдиний розв’язок? Знайдіть його. 
Розв’язання. Функція  

( ) ( ) aaxaxaxf ++−+= 242 12  

є парною для будь-якого Rx ∈ . Тому, як-
що 0x  - корінь рівняння ( ) 0=xf , то 0x−  
також буде його коренем. Єдиним 
розв’язком буде лише 0=x . Підставивши 

0=x  у вихідне рівняння, отримаємо умо-
ву 0≤a . При 0=a  рівняння набуває  
вигляду 02 =− x  і має лише один 
розв’язок. При 0<a  рівняння має три різ-
них розв’язки. Отже, рівняння має єдиний 
розв’язок 0=x  при 0=a . 

Відповідь: 0=x  при 0=a . 
На завершальному етапі розглядають-

ся задачі підвищеного рівня складності. 
Студенти вдосконалюють уміння структу-
рувати задачу, виділяти окремі класи функ-
цій, застосовувати їх властивості. 

Наведемо приклади застосування об-
меженості функцій до розв’язання нерів-
ності і рівняння з трьома змінними. 

Приклад 3. Розв’язати нерівність  
( ) 129lg)1(cos 22 ≥−−+ xxx . 

Розв’язання. Зробимо заміну tx =+1 , 
нерівність перепишемо у вигляді 

( ) 110lgcos 22 ≥−⋅ tt . Оскільки 

1cos0 2 ≤≤ t  і ( ) 110lg 2 ≤− t , нерівність 

рівносильна системі ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=−

=

110lg

,1cos
2

2

t

t
, 

розв’язком якої є 0=t . Отже, 
.1,01 −==+ xx  

Відповідь: 1x = − . 
Приклад 4. Розв’язати рівняння  

( )( ) 43sin321
cos

1
cos 2

2
2 =++⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ + zytg
x

x  

Розв’язання. Розглянемо кожний із 
множників і зробимо оцінку відповідних 
виразів.  

2
cos

1
cos

2
2 ≥+

x
x , 121 2 ≥+ ytg , 

23sin3 ≥+ z . 
Ліва і права частини кожної з нерівно-

стей додатні. Перемноживши почленно ці 
нерівності, отримаємо  

( )( ) 43sin321
cos

1
cos 2

2
2 ≥++⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ + zytg
x

x  

Рівність виконується, якщо  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=
=
=

.13sin

,02

,1cos
2

2

z

ytg

x

 

Відповідь: 

Zlkmlzkymx ∈+−=== ,,,
3

2

6
,

2
, ππππ  

Таких прикладів можна навести бага-
то. Усі властивості функцій можна вико-
ристовувати у тих чи інших ситуаціях для 
розв’язання різноманітних задач.  

Слід пам’ятати, що графічний метод 
розв’язування рівнянь і нерівностей також 
дає чудовий результат коли необхідно 
встановити кількість коренів рівняння, а 
також при розв’язуванні рівнянь і нерівнос-
тей з параметрами.  

Приклад 5. Залежно від параметра а 

розв’яжіть нерівність 22 a x x a x− ≥ − . 

Розв’язання. При а =0 нерівність набу-

ває вигляду 2x x− ≥ − , яка має єдиний 
розв’язок х=0. При 0a ≠  розв’яжемо не-
рівність графічним методом. На координат-
ній площині будуємо графіки функцій 

( )22y a x a= − −  і y a x= −  (рис. 1). 

( )22y a x a= − − - рівняння півкола. 

( )2 2 2 , 0.x a y a y− + = ≥  

Знайдемо абсциси точок, для яких пів-
коло лежить не нижче прямої y a x= − . 

Абсцису точки А знайдемо з рівняння  

( ) ( )2 2 2x a a x a− + − = , 

при 0a x− ≥ . 
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Рис. 1 

( )2 2 2 2
2 , ,

22

a
x a a x a x a

−− = − = − =  

Розв’язки нерівності  

2 2
; 2

2
x a a

⎡ ⎤−∈ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

Відповідь: При а =0 х=0; при 0a ≠  

2 2
; 2

2
x a a

⎡ ⎤−∈ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

.  

Для активізації пізнавальної активності 
студентів ми пропонуємо їм практичні ро-
боти, що передбачають самостійне скла-
дання умов рівнянь і нерівностей, 
розв’язування яких вимагає застосування 
функціонального методу. Такі роботи ви-
конуються після повторення всіх класів 
функцій та їх властивостей. 

Висновки. Презентована система за-
дач дозволяє засобами функціональної 
змістової лінії реалізувати компетентніс-
ний, розвивальний, дослідницький підхо-
ди до навчання студентів-математиків. 
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Резюме. Брусило З.А. РАЗВИТИЕ У БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИ-

КИ УМЕНИЙ РЕШАТЬ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МЕ-
ТОДОМ. Разработана система задач для развития умений будущих преподавателей мате-
матики использовать функциональный метод решения уравнений и неравенств. Описаны эта-
пы специальной методической подготовки будущих преподавателей математики к использо-
ванию функционального метода. Рассмотренная методика базируется на объединении час-
тичных и обобщенных приемов решения уравнений и неравенств функциональным методом. 

Ключевые слова: подготовка будущего преподавателя, функциональный метод решения уравнений 
и неравенств. 

Abstract. Brusilo Z. DEVELOPING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS' SKILLS TO 
SOLVE EQUATIIONS AND INEQUALITIES BY FUNCTIONAL METHOD. The system of 
problems developing future maths teachers’ skills to use a functional method for solving equations and 
inequalities has been developed in the paper. The stages of special method training of students to use 
the functional method have been described. The considered technique is based on combining partial 
and generalized techniques of solving equations and inequalities by functional method. 

Key words: future teacher training, functional method for solving equations and inequalities. 
 

Стаття представлена професором Н.М.Лосєвою. 
Надійшла до редакції 31.05.2010 р. 
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