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В роботі аналізується поняття періодичної функції, проводиться класифікація задач на 
дослідження періодичних функцій, описується методика дослідження сум періодичних 
функцій, ставляться задачі про узагальнення поняття періодичності в шкільному курсі 
математики. 

 
 

Періодичні функції природно вини-
кають в шкільному курсі математики при 
вивченні тригонометричних функцій. Але в 
традиційних класичних курсах тригоно-
метрії питанням дослідження функцій на 
періодичність, вивченню властивостей 
періодичних функцій приділялось дуже 
мало уваги. В той же час, питання пов�язані 
з періодичністю функцій є дуже важли-
вими, як для реалізації міжпредметних 
зв�язків (особливо з фізикою), так і для 
пропедевтики в школі ідей гармонійного 
аналізу, інших розділів математики. Ці речі 
мають особливе значення для учнів, які 
поглиблено вивчають математику, тому їм 
приділяли увагу видатні математики та 
педагоги. А.М.Колмогоров, Н.Я.Вілєнкін, 
С.І.Шварцбурд, М.Й.Ядренко, М.І.Шкіль 
досліджували місце періодичних функцій в 
шкільному курсі математики. В результаті, 
в підручниках, створених А.М.Колмо-
горовим, Б.Є.Вейцем, І.Т.Демидовим, 
О.С.Івашевим-Мусатовим, С.І.Шварцбур-
дом, а також в сучасних українських під-
ручниках, створених М.І.Шкілем, З.І.Слеп-
кань, Т.М.Хмарою, О.С.Дубінчук, Т.В.Ко-
лесник, Є.І.Неліним, Я.С.Бродським питан-
ня дослідження періодичних функцій стали 
займати гідне місце. Методика послідов-
ного ознайомлення учнів з поняттям періо-
дичної функції детально описана З.І.Слєп-
кань [10]. Додатковою дидактичною базою, 

де зібрана значна кількість задач на 
дослідження періодичних функцій, дове-
дення їх властивостей, стали посібники 
розроблені В.В.Вавіловим, І.І.Мельніковим, 
С.Н.Олехником, П.І.Пасіченко, М.Л.Галиць-
ким, М.М.Мошковичем, Б.М.Івлевим, 
С.М.Саакяном, Є.С.Кочетковим, А.І.Худобі-
ним. Значна робота в цьому напрямку зроб-
лена вітчизняними провідними педагогами 
М.С.Якіром, В.Б.Полонським, А.Г.Мерзля-
ком, Ю.М.Рабіновичем [7]. 

В той же час дослідники відмічають 
значні труднощі, з якими зустрічаються 
учні при вивченні властивостей періодич-
них функцій [11]. Це обумовлено як 
глибиною поняття періодичної функції, так 
і складністю задач на дослідження періо-
дичних функцій. Стає очевидним, що озна-
йомлення з усім спектром задач, пов�яза-
них з періодичними функціями не можливе 
тільки при вивченні теми �Тригоно-
метричні функції�. Ці питання повинні 
обговорюватися при вивченні майже всіх 
тем курсу алгебри та початків аналізу. 
Дослідження періодичності дає чудову 
можливість ілюструвати різноманітні ідеї і 
методи. При поглибленому вивченні мате-
матики значна кількість питань повинна 
бути перенесена у позакласну роботу, на 
факультативні заняття, стати предметом 
дослідницької діяльності учнів. Слід бачи-
ти, що багато задач, пов�язаних з періодич-
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ністю функцій є досить важкими (не 
зважаючи на майже елементарні форму-
ліровки), а деякі являють відкриті матема-
тичні проблеми. Такі питання відмічав ще 
А.М.Колмогоров, їм приділяють увагу 
сучасні українські математики і педагоги [5]. 

Метою даної статті є по-перше, 
аналіз поняття періодичної функції в сис-
темі міжтемних і міжпредметних зв�яз-
ків; по-друге, систематизація основних 
типів задач, пов�язаних з періодичними 
функціями та методів їх розв�язку, вивчен-
ня їх місця в поглибленому курсі алгебри та 
початків аналізу, позакласній роботі з 
математики; по-третє, виявлення деяких 
напрямків узагальнення поняття періодич-
ної функції на рівні елементарної мате-
матики. 

У математичній енциклопедії дається 
таке означення періоду функції: �Період 
функції ( )xf  � число 0≠T , таке, що для 
будь-якого RXx ⊂∈  числа TxTx +− ,  
також належать множині X  і виконується 
рівність ( ) ( )xfTxf =− � [6,с.265-268]. 
Періодичними називаються функції, що 
мають період. В цьому означенні, треба 
гадати, X  � область визначення функції. В 
деяких посібниках, наприклад, в [2] для 
відповідного означення вводиться поняття 
функції, періодичної на X . Тоді множину 
X  можна інтерпретувати ширше, а саме, 
вважати , що ця множина є підмножиною 
області визначення функції. Тоді функція 
може не бути періодичною, але періодич-
ною на X . На жаль, в [2] не наводяться 
відповідні приклади. Майже всі українські 
та російські підручники з алгебри та 
початків аналізу дають схожі означення. 
Наприклад, в базовому підручнику [12] 
таке означення: �Функція ( )xfy =  нази-
вається періодичною з періодом 0≠T , 
якщо для будь-якого x  з області визначен-
ня функції числа TxTx +− ,  також нале-
жать області визначення і виконується 
умова ( ) ( ) ( )TxfxfTxf +==− �. Звер-
немо увагу на надмірність в останньому 
означенні. З першого означення легко 

випливає друге. Дійсно, якщо 
( )fDTx ∈− , то ( ) ( )TxfTTxf −=+− .  

Зупинимось ще на деяких проблем-
них питаннях, пов�язаних з означенням 
періодичної функції. Перше з них, може і 
має формально-логічний характер, але є 
принциповим з точки зору побудови всієї 
системи понять шкільної математики. 
Мова йде про періодичні послідовності. 
Означення періодичної послідовності вза-
галі не вводиться, але з періодичними 
послідовностями учні зустрічаються вже в 
5-6 класах (наприклад, при вивченні 
десяткових періодичних дробів). Скоріше, 
мова знов-таки йде про послідовності, 
періодичні, починаючи з деякого номеру. 
Поняття періодичної послідовності є 
інтуїтивно зрозумілим. А саме, послідов-
ність nx  будемо називати періодичною, 
якщо існує натуральне число k , таке, що 
для будь-якого натурального n  виконуєть-
ся рівність nkn xx =+ . В той же час, виходя-
чи з логіки побудови понять шкільного 
курсу алгебри та початків аналізу, жод-
на послідовність не може бути періодич-
ною! Дійсно, послідовність ми розглядаємо 
як функцію, визначену на множині 
натуральних чисел. А тоді, згідно з 
означенням періодичної функції, якщо 

0≠k  � період, то для будь-якого натураль-
ного n  числа kn +  та kn −  � натуральні, 
що неможливо. Друге проблемне питання 
полягає в тому, що в фізиці, біології, 
економіці тощо, розглядаються часто 
процеси, періодичні для деякого про-
міжку часу. Знову приходимо до супереч-
ності з означенням періодичної функції. 
Мабуть, недоцільно, щоб в учнів формува-
лася думка: в математиці періодичні 
функції � це одне, в фізиці інше. На нашу 
думку, небажаним є й замовчування вчите-
лями цих суперечностей. 

Для вирішення цих питань, ми бачи-
мо необхідність введення більш широких 
означень, в яких підкреслюється, саме на 
яких проміжках функція буде періодич-
ною. А саме, функцію ( )xf  визначену на 
множині RX ⊂  будемо називати періо-
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дичною на проміжку [ )+∞;a , якщо існує 
число 0≠T , таке, що для будь-якого 

[ ) XTax ∩+∞+∈ ;  числа TxTx −+ ,  
належать області визначення X і для будь-
якого [ ) Xax ∩+∞∈ ; виконується рівність 

( ) ( )xfTxf =+ . Аналогічно, можна ввес-
ти означення функції, періодичної на 
проміжку ( ]a;∞− . Далі. Функцію ( )xf  
визначену на множині RX ⊂  будемо 
називати періодичною на відрізку [ ]ba; , 
якщо існує число 0≠T , таке, що 

abT −≥2 і для будь-якого 
[ ] XTbTax ∩−+∈ ;  числа TxTx −+ ,  

належать області визначення X та для 
будь-якого [ ]Tbax −∈ ;  виконується 

рівність ( ) ( )xfTxf =+  (тут вважаємо, 
що [ ] { }aaa =; ). Ці означення можна 
зробити більш �прозорими�, якщо розгля-
дати тільки додатні періоди, тоді викорис-
тання модуля буде непотрібним. 

Тоді можна казати, що �традиційні� 
періодичні функції � це функції, періодичні 
на всій числовій прямій. Далі можна 
домовитись ототожнювати поняття �фун-
кція, періодична на числовій прямій� і 
�періодична функція�. Також можна ото-
тожнювати поняття �послідовність, періо-
дична, починаючи з номеру 0n � і �функція, 
що визначена на множині натуральних 
чисел і періодична на проміжку [ )+∞;0n �.  

Виділимо основні класи задач, пов�я-
зані з введенням поняття періодичної фун-
кції і дослідженням функції на періодич-
ність. Деякі з цих задач наведені в [2, 7]. 
Отже, маємо наступні типи. 

Перший тип. Задачі на наочно-інтуі-
тивне осмислення поняття періодичної 
функції, аналіз на періодичність по графікам.  

Другий тип. Завдання на осмислення 
формального означення періодичної функції.  

Третій тип. Задачі на пошук періоду 
та доведення періодичності функції 

Четвертий тип. Основні задачі на 
доведення неперіодичності функцій.  

П�ятий тип. Доведення неперіодич-
ності шляхом зведення до суперечливої 
системи співвідношень.  

Шостий тип. Доведення загальних 
властивостей періодичних функцій. 

Сьомий тип. Задачі на застосування 
властивостей періодичних функцій для 
доведення періодичності, неперіодичності, 
дослідження на періодичність. 

Восьмий тип. Задачі на знаходження 
головного періоду для найпростіших три-
гонометричних функцій. 

Дев�ятий тип. Задачі на знаходження 
головного періоду функцій типу ( )bkxf + , 
де ( )xf  � періодична нетригонометрична 
функція. 

Десятий тип. Знаходження періоду і 
головного періоду суми декількох періо-
дичних функцій з сумірними періодами. Як 
відомо, справедливе таке твердження.  

Нехай kif i ,...,1, =  � періодичні фун-
кції з періодами kiTi ,...,1, =  відповідно. 

Якщо для кожного ki ,...,1=   t
n
m

T
i

i
i = , де 

0, ≠∈ ii mZm , Nni ∈ , 0≠t , то число 
( )
( ) t

nnnНСД
mmmНСК

T
k

k

,...,,
,...,,

21

21=  

буде загальним періодом для всіх заданих 
функцій. 

Доведення цього твердження можна 
організувати, як розв�язання ланцюжка 
нескладних задач. Також не викликає труд-
нощів виконання серії вправ на застосуван-
ня цього твердження. Але задача стає проб-
лемною, коли треба знайти головний 
період суми (добутку). Підкреслимо, що 
головний період може зменшуватись 
відносно отриманого в вище сформульова-
ному твердженні за умовою, що iT  � голов-
ні періоди відповідних функцій. Дійсно, 
головними періодами функцій 

( ) ( )xxg sin1ln1 +=  та ( ) ( )xxg sin1ln2 −=  
є π2 . В той же час легко побачити , що 
головним періодом функції 

( ) ( ) xxgxg cosln221 =  є число π . Можна 
запропонувати дві схеми розв�язування 
таких задач. Перша полягає тому, що 
спочатку висловлюється гіпотеза що до 
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головного періоду, а потім доводиться 
методом від супротивного, що найменшого 
додатного періоду не існує. Друга схема 
полягає в тому, що з аналізу задачі виво-
дяться необхідні умови, яким повинен 
задовольняти головний період функції, 
потім робиться перевірка. 

У статті [5] досліджуються суми 
гармонійних коливань: 

( ) ( )∑
=

+=
n

i
iii xAxf

1
sin ϕα , де 

0...,1,,0 21 >>>>≤≤∈≠ nii niRA αααϕ . 
Там же доводиться, що за таких 

умов, коли числа nαα ,...,1  є сумірними, то 
функція ( )xf  має головний період 









⋅=

n
f НСКT

αα
π 1,...,12

1

. Якщо ж якась 

пара ji αα ,  несумірна, то функція ( )xf  
неперіодична. В той же час, на нашу думку, 
посилання на цю теорему при розв�язанні 
тренувальних вправ недоцільно. По-перше 
відоме нам доведення достатньо складне, 
тому заміняти дуже корисні вправи на 
бездумне використання недоведеної 
теореми не зовсім раціонально. По-друге, в 
наведеному доведенні використовується 
похідна, а тема �Тригонометричні функції� 
вивчається, як відомо, до похідної. В той 
же час стаття Кукуша та Ушакова [5] про 
головні періоди повинна стати предметом 
ретельного аналізу на факультативних 
заняттях. Звернемо також увагу на те, що 
деякі вчителі і приймальні комісії ВНЗ 
помилково вважають результат статті [5] 
майже очевидним і не вимагають у 
відповідних задачах проводити доведення, 
що знайдений період є найменшим 
додатним. 

В тій самій роботі [5] автори, 
адаптуючи деякі ідеї ТФКП до рівня 
�майже шкільної математики�, наводять 
достатньо складне доведення наступного 
твердження. 

Нехай  

( ) ( )∑
=

+=
n

i
iii xtgAxf

1

ϕα , де 

0...,1,,0 21 >>>>≤≤∈≠ nii niRA αααϕ  
Тоді, якщо якась пара ji αα ,  несу-

мірна, то функція ( )xf  неперіодична. 
Якщо числа nαα ,...,1  є сумірними, то фун-

кція ( )xf  має головний період 









⋅=

n
f НСКT

αα
π 1,...,1

1

. 

Знов-таки, механічне застосування 
цього твердження, без розуміння його 
доведення, принесе мало користі. В той же 
час, кожна така задача на пошук головного 
періоду містить дуже важливі ідеї і розв�я-
зання її вимагає глибокого знання теорії.  

Цікавим питанням є пошук функцій з 
сумірними різними періодами, такими, 
щоб головний період суми був меншим від 
НСК двох періодів. Наведемо приклад 
таких функцій. Побудуємо функції ( )xf  та 

( )xg  з головними періодами π4  і π2  
відповідно. Достатньо визначити функції 
на відрізку з довжиною π4 . Нехай 
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Тоді легко можна перевірити, що 
( ) ( )xgxf +  має період π2 . Автору не 

відомі аналогічні приклади з всюди виз-
наченими неперервними функціями.  

До одинадцятого типу задач на дос-
лідження функцій на періодичність можна 
віднести різноманітні задачі з параметром. 

До дванадцятого типу можна віднес-
ти задачі на дослідження періодичних фун-
кцій з несумірними періодами.  

Ці приклади приводять до питання: 
для яких періодичних функцій ( )xf та 

( )xg  з несумірними головними періодами 
можна стверджувати, що ( ) ( )xgxf +  � 
неперіодична функція? Як відомо, в курсі 
аналізу доводиться, що таке завжди вико-
нується за умовою, що ( )xf та ( )xg  непе-
рервні функції, відмінні від сталої [8, 13] 
Існує гіпотеза, що для неперіодичності 
суми достатньо вимагати неперервність 
одного з доданків хоча б в одній точці. 
Також цікавим є пошук прикладів ( )xf та 

( )xg  з несумірними головними періодами, 
щоб їх сума була періодичною (також мож-
на розглядати варіанти � з головним періо-
дом чи без нього). Такі питання можуть і 
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повинні обговорюватися на позакласних, 
факультативних заняттях і вони можуть 
стати темами для пошуково-дослідницької 
діяльності учнів. 

У зв�язку з цим обговоримо ще одне 
коло питань, які можуть стати джерелом 
для дослідницької діяльності школярів. 
Мова йде про існування нетотожних фун-
кцій, для яких декілька несумірних чисел є 
періодами. З теореми Кронекера [13] вип-
ливає, що для неперервних функцій таке 
неможливо. В той же час хибною є думка, 
що взагалі таких функцій не існує. Дійсно, 
розглянемо множину  

{ }QnQmnmS ∈∈+= ,:32 . 
Для цієї множини введемо характе-
ристичну функцію ( )xSχ : 

( )




∉
∈

=
Sякщоx
Sякщоx

xS ,0
,1

χ  

Легко перевірити, що задана функція 
періодична з періодами 2  та 3 . Зали-
шилося пересвідчитися в тому, що ( )xSχ  � 
не тотожна константа. Це рівносильне 
тому, що RS ≠ . Але така нерівність 
виконується, бо S  � злічена множина, а R  
� незлічена. На прикладі цієї задачі ми 
бачимо, що під час позакласної роботи, 
факультативних занять при досліджені 
періодичних функцій можна познайомити-
ся з дуже важливими питаннями матема-
тичного аналізу та теорії множин, які 
доступні старшокласнику, що поглиблено 
вивчає математику.  

Розглянемо ще один, тринадцятий 
тип задач, пов�язаних з періодичністю 
функцій. Мова йде про задачі, де функція, 
яку ми досліджуємо на періодичність, не 
задана явно, а задовольняє деяке фун-
кціональне рівняння (сюди, можна вважа-
ти, входять і неявно задані функції). Велика 
кількість таких прикладів наведена в [9]. Ці 
приклади рівнянь мають дуже просту 
структуру: ( ) ( )( )xfhxf =+α , де функція 
h  утворює скінчену циклічну групу від-
носно операції суперпозиції. Ряд інших 
прикладів розв�язується методом підста-
новки. 

Задачі, що входять до вище названих 
типів, не можуть бути розглянути тільки 
при вивченні теми �Тригонометричні фун-
кції�, бо передбачають різноманітні методи 
дослідження, що за програмою повинні 
вивчатись пізніше. Тому відповідні задачі 

повинні вивчатися при проходженні відпо-
відних тем. Щодо методів дослідження 
функцій на періодичність, то, як ми бачили, 
можна виділити такі методи: 1) застосуван-
ня співвідношень, систем рівнянь, нерів-
ностей; 2) застосування необмеженості; 
3) застосування монотонності функцій; 
4) дослідження множини нулів функції; 
5) дослідження множини точок розриву 
функції; 6) використання неперервності 
функції; 7) застосування похідної. Таким 
чином, можна провести двовимірну 
класифікацію задач на дослідження 
періодичності: по типам і по методам. 
Маємо тоді дев�яносто один клас задач. 
Такі класи вже легко розподілити по темам 
курсу алгебри та початків аналізу. 

Активною пропедевтикою вивчення 
періодичних функцій може стати знайом-
ство з періодичними послідовностями. Як 
правило, більш детально зараз періодичні 
послідовності вивчають лише факуль-
тативно. В той же час деякі питання, з яки-
ми учні знайомі ще в 5-6 класах, дуже 
часто залишаються без доведення і в 
старших класах. Приклад такого питання � 
будь-який звичайний дріб можна подати у 
вигляді нескінченого десяткового періо-
дичного дробу. Задачі на дослідження 
періодичності послідовностей можна роз-
бити на три групи. 

1. Задачі доведення періодичності 
послідовності, починаючи з деякого номе-
ру, зокрема на доведення періодичності 
послідовності. 

2. Задачі на дослідження того, чи 
буде послідовність періодичною з самого 
початку, оцінку довжини �префікса�. 

3. Задачі на доведення неперіодич-
ності послідовностей. 

Щодо задач першої групи, то там, де 
можна �побачити� довжину періоду, най-
легше провести доведення методом мате-
матичної індукції. Ми не будемо тут на 
цьому зупинятися. Розглянемо другу типо-
ву ситуацію. Нехай S  � скінчена множина. 
Розглянемо відображення SSf →: . 
Нехай деяка послідовність задається реку-
рентним співвідношенням: ( )nn yfy =+1 . 

Тоді легко побачити, що ( )ny  � 
послідовність, періодична, починаючи з 
деякого номеру. Дійсно, так як число мож-
ливих значень цієї послідовності скінчене, 
то в ній знайдуться два однакових члена 
(принцип Діріхле): Аналогічно можна 
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довести вище згаданий факт про подання 
будь-якого раціонального числа у вигляді 
нескінченого періодичного десяткового 
дробу. Тут ідея полягає в тому, що члени 
послідовності цифр частки залежать тільки 
від утворених остач, яких теж може бути 
тільки скінчена кількість. В свою чергу, 
кожна наступна остача залежить тільки від 
попередньої. 

Дуже легко показати, що якщо 
послідовність ( )ny  задана рекурентним 
співвідношенням ( )nn yfy =+1 , де для 
скінченої множини S  відображення 

SSf →:  є взаємно-однозначним 
(бієкцією), то послідовність ( )ny  буде 
періодичною з початку. Це випливає з того, 
що якщо така послідовність періодична з 
періодом t , починаючи з номеру m , то з 
рівності tmm yy +=  випливає, що 

11 −+− = tmm yy , 22 −+− = tmm yy , 33 −+− = tmm yy , 
.... Очевидно, що обернене твердження не 
буде правильним.  

Цікавими є питання про наявність та 
довжину �префіксів� у послідовностей, які 
є періодичними, починаючи з деякого 
номера. Так, дослідницький характер но-
сить питання про наявність �префіксів� в 
десяткових дробах, отриманих зі звичайних 

n
m , де nm,  � натуральні взаємно-прості 

числа.  
Помітимо, що питання про періодич-

ність послідовностей може виникати не 
тільки тоді, де зафіксована скінчена 
множина, в якій набувають значення 
елементи послідовності. Можна побуду-
вати широке коло задач, які не вписуються 
в цю схему. Наприклад, нехай задана 
функція RRf →: , послідовність ( )np  
задається рекурентно: ( )nn pfp =+1 . Тоді 
можна ставити питання про періодичність 
(зокрема, періодичність, починаючи з 
деякого номера) послідовності ( )np  в 
залежності від значення параметра 

Обговоримо, в яких розділах шкіль-
ної програми поглибленого курсу доцільно 
було б включати питання про періодичні 
послідовності. Доведення теореми про 
періодичні десяткові дроби доступно 
учням восьмого класу та її можна було б 
провести не тільки на факультативних 
заняттях, але і під час вивчення теми 

�Квадратний корінь та його властивості�, 
де вперше вводиться поняття ірраціональ-
ного числа і систематично вивчаються 
властивості раціональних та ірраціональ-
них чисел. Приклади з рекурентними  
послідовностями лишків можна розбирати 
як при вивченні теми �Подільність�, так і 
теми �Числові послідовності�, а також на 
факультативних заняттях при ознайомленні 
з принципом Діріхле. З узагальненою 
схемою виникнення періодичності в послі-
довностях зі скінченою множиною значень, 
які задаються рекурентно, доцільно 
познайомити учнів в одинадцятому класі 
при узагальненні та систематизації знань з 
комбінаторики, де можна ввести поняття 
ін�єкції, сюр�єкції, бієкції. Також ці питання 
можна розглядати на факультативах. 

Зрозуміло, що ряд задач про 
періодичні послідовності можна розгляда-
ти в дев�ятому класі при вивченні основ 
тригонометрії. І, нарешті, питання про зво-
ротні послідовності можна почати вивчати 
наприкінці вивчення теми �Послідовності і 
прогресії�, а потім продовжити при вивчен-
ні тем �Комплексні числа�, �Многочлени�, 
�Комбінаторика та теорія ймовірностей�. 

Дуже важливим розвиваючим еле-
ментом при вивченні математики, особли-
во на поглибленому рівні, є усвідомлення 
того факту, що будь-яке поняття, задачу 
можна узагальнити. Не є виключенням і 
поняття періодичної функції. Опишемо 
деякі шляхи узагальнення періодичної 
функції, з якими корисно було б знайомити 
учнів старших класів, які поглиблено 
вивчають математику. 

Перш за все, ще раз звернемо увагу 
на те, що на періодичну функцію, визна-
чену на R , можна дивитись, як на фун-
кцію, визначену на колі з довжиною, що 
дорівнює додатному періоду. На це коло 
можна дивитись, як на відрізок числової 
прямої [ ]T;0 , де точки 0  і T  ототожню-
ються. Для будь-яких двох точок такого 
кола можна ввести операцію додавання: 







 +⋅=⊕

T
y

T
xTyx  

і поняття протилежного елемента: 







−⋅=−

T
xTx . 

Таким чином, коло стає абелевою 
групою. До речі, це поняття не в абстрак-
тному вигляді (а на прикладах �числових� 
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груп) не є складним для учнів десятого 
класу, які володіють операціями з орієнто-
ваними кутами, арифметикою лишків, 
тощо. Більш того, поняття групи передба-
чено програмою [1] при загальному вив-
ченні алгебраїчних структур на початку 
десятого класу.  

Подивимось ще на один бік узагаль-
нення періодичності. Нехай задано зворот-
ну функцію RR →:ϕ , з множиною зна-
чень R . Тоді функцію RRf →:  природ-
но назвати ϕ -періодичною, якщо для будь-
якого x  виконується співвідношення 

( )( ) ( )xfxf =ϕ . Цікаво пошукати такі ϕ , 
які приводять до змістовних прикладів. 
Очевидно, для ( ) axx +=ϕ  маємо звичайні 
періодичні функції, а для ( ) xx −=ϕ  � пар-
ні. Розглянемо випадок, коли 

( ) akxx +=ϕ , де 0,1 >> ak . Природно 
поставити задачу пошуку ϕ -періодичних 
функцій, які є неперервними, тобто мова 
йде про розв�язок функціонального 
рівняння ( ) ( )xfakxf =+  в класі неперер-
вних функцій. Можна довести, що ( )xf  
може бути лише тотожною константою [9]. 
Легко пересвідчитися в тому, що будь-яка 
тотожна константа задовольняє нашому 
функціональному рівнянню. Пошук нетри-
віальних розв�язків попереднього рівняння 
в класі функцій, що набувають значення в 
множині { }1;0  може привести до характе-
ристичних функцій множин �фрактальної� 
природи. 
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MATHEMATICS LEARNING. In this article the concept of periodical functions is studied, some 
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