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СИСТЕМАТИЗАЦIЯ ЗНАНЬ УЧНIВ ПРИ ВИВЧЕННI
РIВНЯНЬ ТА НЕРIВНОСТЕЙ

Стаття присвячена проблемi узагальнення та систематизацiї знань учнiв з курсу алге-
бри при вивченнi рiвнянь та нерiвностей, необхiдностi узагальнення та систематизацiї в
процесi навчання математики та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї
проблеми.
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Вступ
На сучасному етапi життя наша держава реформує всi його сфери. Не

обминув цей процес i школу. Одним iз важливих напрямкiв реформування
освiтнiх закладiв є гуманiзацiя процесу навчання, серед засобiв досягнення
якого є свiдоме засвоєння учнями знань.

Результатом систематизованих знань являється розвиток логiчного ми-
слення, а саме: вмiння вiльно володiти такими важливими операцiями та
категорiями, як аналiз та синтез, абстрагування та конкретизацiя, iндукцiя
та дедукцiя, порiвняння та узагальнення тощо. А це в свою чергу є однiєю
iз важливих задач математики. Так як систематизацiя займає важливе мi-
сце у навчаннi, розвитку мислення та пам’ятi, то на уроках математики їй
вiдводиться значна роль.

Вперше задача формування в учнiв системи наукових знань, а не частко-
вих, iзольованих представлень була чiтко сформульована в кiнцi 30-х рокiв,
коли серед принципiв навчання з’явився принцип систематичностi та послi-
довностi. Проблема зведення знань до системи турбувала I.Я. Лернера, В.О.
Онищука, а також В.П. Iржавцеву, Т. М. Хмару та iн.[2, 3, 4, 5]

Змiстовно-методична лiнiя рiвнянь, нерiвностей та їх систем є однiєю з
провiдних складових шкiльного курсу математики. У курсi алгебри увага
придiляється методам розв’язання рiзноманiтних рiвнянь, їх дослiдженню.
Також рiвняння посiдають важливу роль у рiзних сферах застосування ма-
тематики, у реалiзацiї її прикладної спрямованостi.
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Тому, науковою проблемою статтi є виявлення та обґрунтування мо-
жливостi подальшого вдосконалення методики систематизацiї знань учнiв
при вивченi рiвнянь та нерiвностей.

Основна частина
На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури, пiдручникiв, на-

вчальних програм та досвiду роботи вчителiв нами були сформульованi
основнi положення методики систематизацiї знань учнiв при вивченнi рiв-
нянь та нерiвностей:

1. Систему вправ пiдручникiв доцiльно поповнити питаннями i завданнями
систематизуючого характеру. В дiючих пiдручниках з алгебри мiстяться
вправи на узагальнення, класифiкацiю алгебраїчних понять, пiдведен-
ня частинного пiд загальне i таке iнше, однак на наш погляд таких
вправ недостатньо, тому учням доцiльно пропонувати вправи спрямованi
на узагальнення i конкретизацiю алгебраїчних понять, їх класифiкацiю,
видiлення спiльного i вiдмiнного мiж поняттями i їх властивостями, а
також рiзноманiтнi завдання, розв’язання яких передбачає певну твор-
чу дiяльнiсть. При виконаннi цих вправ учню необхiдно iз усiх засвоєних
ним ранiше алгебраїчних знань вiдiбрати необхiднi для розв’язання да-
ної задачi, вибрати найбiльш зручний спосiб розв’язання, знайти вихiд
iз нестандартної ситуацiї.

2. Систематизацiя знань має вiдбуватися не тiльки на заключному ета-
пi вивчення окремої теми лiнiї «рiвнянь i нерiвностей» у формi урокiв
систематизацiї знань. Така робота має проводитися на рiзних етапах ви-
вчення теми, з метою включення окремих понять, перетворень, методiв
розв’язання рiвнянь i нерiвностей в загальну систему знань. Основу си-
стематизацiї знань учнiв повинне складати створення цiлiсних уявлень
по лiнiї «рiвняння i нерiвностi» з обов’язковим включенням цих знань до
системи знань у цiлому. Необхiдне обговорення з учнями питань, пов’я-
заних з рiвносильнiстю, та знаходженням областi допустимих значень.
Серед вчителiв iснує точка зору, що альтернативою до перевiрки є зна-
ходження областi допустимих значень рiвняння (ОДЗ). Iнколи поняття
ОДЗ пiдмiняється повнiстю або частково поняттям множини розв’язкiв.
Наприклад, при розв’язаннi рiвняння

√
15− 3x = x + 1 ОДЗ знаходи-

ться iз умови

{
15− 3x > 0

x+ 1 > 0
. Очевидно, що друга нерiвнiсть нiякого

вiдношення до ОДЗ немає, по сутi включення цiєї нерiвностi в систему,

Випуск №6, 2016 161



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

має метою не знаходження тих значень змiнної при яких лiва та права
частина рiвняння має сенс, а тих, при яких воно має розв’язки.

3. Одним iз засобiв систематизацiї знань, пов’язаних з рiвняннями та не-
рiвностями, є завдання з параметрами, бо вони поєднують в собi значну
частину матерiалу по даному курсу та є однiєю iз важливих складових
розвитку логiчного мислення та творчих здiбностей учнiв. За допомогою
вправ з параметрами можна пов’язати разом не тiльки рiвняння, нерiв-
ностi та їх системи, функцiї та їх графiки, але й розв’язання задач, якi
зводяться до складання рiвнянь, нерiвностей чи їх систем з параметром.
У програмi, що зараз є дiючою, рiвняння з параметрами зустрiчаються у
неявному виглядi, в курсi алгебри при вивченнi лiнiйної та квадратичної
функцiї розглядають у загальному виглядi наступнi рiвняння та знахо-
дять їх розв’язки: ax = b та ax2+bx+c = 0 , де a, b та c — деякi числа,
тобто параметри.

4. Пiд час розв’язання рiвнянь також важливо проводити мiркування
функцiонально-графiчного характеру, якi базуються на тих чи iнших
властивостях функцiй.

Так, наприклад, використання властивостi монотонностi дозволяє
розв’язати рiвняння

√
2x+ 5 +

√
x− 1 = 8 усно: функцiя

y =
√
2x+ 5 +

√
x− 1 зростаюча, а y = 8 стала, то їх графiки пе-

ретинаються не бiльше, нiж в однiй точцi, а тому дане рiвняння має не
бiльше одного кореня, який неважко знайти методом пiдбору (x = 10) .
Такi мiркування є особливо доцiльними в умовах тестування, коли учнi
обмеженi в часi i вiд них очiкується тiльки вiдповiдь.

5. Доцiльно формувати в учнiв вмiння здiйснювати всебiчний аналiз рiв-
нянь або нерiвностей з метою оптимального вибору методiв їх розв’яза-
ння. Кожний з розглянутих методiв має як свої переваги, так i недолiки.
Знання про них повиннi бути власнiстю не тiльки вчителя, а й учня.
Учнi мають розумiти, що жоден з методiв не є панацеєю.

Висновки
Систематизацiя знань має вiдбуватися не тiльки на заключному етапi

вивчення окремої теми лiнiї «рiвнянь i нерiвностей» у формi урокiв систе-
матизацiї знань. Така робота має проводитися на рiзних етапах вивчення
теми, з метою включення окремих понять, перетворень, методiв розв’язання
«рiвнянь i нерiвностей» в загальну систему знань
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Пiд час розв’язання рiвнянь також важливо проводити мiркування
функцiонально-графiчного характеру, якi базуються на тих чи iнших вла-
стивостях функцiй.
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The systematization of knowledge of pupils in case of study of the
equations and inequalities

The article is devoted to a problem of generalization and systematization of
knowledge of pupils at the rate of algebra during the studying of the equations and
inequalities, need of generalization and systematization in the course of training in
mathematics and development of methodical recommendations about the solution
of this problem.
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