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ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ  

ПОБУДОВІ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ ВИДУ BbxaAfy ++−−= )(  
Ю.В.Гуртовий, 

канд. фіз.-мат. наук, 
Л.І.Лутченко, 

канд. пед. наук, доцент, 
Ю.В.Яременко, 

канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
Кіровоградський держ. педуніверситет ім. В.Винниченка, 

м. Кіровоград, УКРАЇНА 
 

Розглядаються методичні прийоми навчання математично обдарованих та здібних учнів 
побудові графіків функцій виду BbxaAfy ++−−= )(  за допомогою використання знаково-

символічних засобів. Під час узагальнення і систематизації знань за побудовою графіків тако-
го вигляду авторами рекомендується використовувати запропоновані схеми. Для формування 
умінь побудови графіків функцій вигляду BbxaAfy ++−−= )(  запропонована система вправ і опи-

сана методика роботи з нею. 
Ключові слова: знаково-символічні засоби навчання, побудова графіків функцій, навчання 

обдарованих та здібних до математики школярів. 
 

 
Постановка проблеми. У десятий 

природничо-математичний клас Педагогі-
чного ліцею Кіровоградської міської ради, 
створеного при Кіровоградському педаго-
гічному університеті імені Володимира 
Винниченка, на конкурсній основі вступа-
ють як учні, які закінчили 9 клас загальноо-
світніх шкіл (причому більше 60% сільсь-
ких), так і школярі, які навчалися в школах 
з поглибленим вивченням математики, лі-
цеях, гімназіях. У зв’язку з цим вони мають 
надзвичайно різну математичну підготовку, 
і тому не всі з них в достатній мірі готові 
сприймати новий навчальний матеріал ди-
сциплін природничо-математичного циклу 
на високому рівні, хоча й більшість з них 
мають добрі математичні здібності. Тому 
необхідно за короткий час систематизу-
вати й узагальнити знання і уміння учнів 
будувати графіки елементарних функцій, 
надати можливість підвищити обдарова-
ним та здібним школярам свій математи-
чний рівень, навчити розпізнавати геоме-
тричні перетворення, які використову-
ються для побудови графіків складних фу-
нкцій, та будувати графіки функцій виду 

BbxaAfy ++−−= )( . Практика навчан-

ня ліцеїстів показує, що полегшують сприй-

мання та вивчення вказаного навчального 
матеріалу з математики знаково-символічні 
схеми, наочність тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Вико-
ристання знаково-символічних засобів на-
вчання математики досить ґрунтовно розг-
лянуто у роботах Н.Г.Салміної, Н.А.Тара-
сенкової, Г.П.Бевза, О.С.Дубинчук, З.І.Слєп-
кань, В.О.Швеця, М.Я.Ігнатенка та ін.  

Мета статті – показати використання 
знаково-символічних засобів навчання по-
будові графіків функцій виду 

BbxaAfy ++−−= )(  за допомогою гео-

метричних перетворень. 
Виклад основного матеріалу. Побудо-

ва графіків складних функцій викликає тру-
днощі не лише в учнів, а й у багатьох моло-
дих вчителів математики. У загальноосвіт-
ніх школах вчителі переважно навчають 
учнів будувати нескладні графіки, викорис-
товуючи 1-2 перетворення, вивчають всі 
перетворення окремо, що, на нашу думку, 
призводить до поверхового засвоєння теми. 
Труднощі проявляються в тому, що учні не 
розрізняють геометричні перетворення, зок-
рема, слабо орієнтуються відносно якої осі 
Ох чи Оу будуються симетрично зображен-
ня; вздовж якої осі слід паралельно перенес-
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ти графік функції (змінюємо аргумент чи 
функцію). Використання знакової символі-
ки значно покращує розв’язання цієї про-
блеми, а методика, яку ми пропонуємо, до-
зволяє підвищити результативність навчан-
ня математики в цілому. 

Ми вважаємо, що узагальнення й сис-
тематизацію знань побудови графіків виду 

BbxaAfy ++−−= )(  краще подати 

комплексно за схемою (табл. 1), а потім 
відпрацювати уміння й навики будувати 
графіки функцій на системі вправ. Пояс-
нюючи вперше схему побудови графіків, 
можна обмежитися тільки загальним ви-
глядом, тобто вчитель показує знаково-
символічні позначення і пояснює, яке при 
цьому виконується геометричне перетво-
рення графіка функції (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Схема побудови графіка функції BbxaAfy ++−−= )(  (А>0, a>0) 

Функція 
(етап побудови) 

Геометричне перетворення Знаково-
символічне позна-

чення 
1 2 3 

1. )(xfy =    

2. )( bxfy +=  

Паралельне перенесення на вектор b: 
• ліворуч на b одиниць (b>0); 
 
• праворуч на b одиниць (b<0) 

 
              b 
             |b| 

3. )( baxfy +=  
 

Якщо 0<a<1, то розтяг в 1/а разів 
від осі Оу (вздовж осі Ох) 

Точка, яка лежить на осі Оу залишаєть-
ся нерухомою 

Якщо a>1, то стиск в а разів  
до осі Оу (вздовж осі Ох) 

 
1/a 

 
 
 
a 
 

4. )( baxfy +−=  

Симетрія відносно прямої (осі Оу), 
частина графіка функції, що була в 
правій півплощині, відображається в 
ліву півплощину симетрично осі Оу, а 
частина графіка функції, що була в лі-
вій півплощині, відображається в праву 

півплощину симетрично осі Оу 

 

5. )( bxafy +−=  

Частина графіка в правій півплощині 
залишається, із лівої півплощини зникає,  
з правої півплощини відображається час-
тина графіка симетрично відносно осі 

Оу в ліву півплощину 

 

6. )( bxafAy +−⋅=  

Якщо 0<А<1, то стиск до осі Ох 
в 1/А разів  (вздовж осі Оу) 

Точки, які лежать на осі Ох залиша-
ються нерухомими 

Якщо А>1, то розтяг від осі Ох  
в А раз (вздовж осі Оу) 

 
 

1/A 
 
 
 
А 
 

y 

y 
 
* 
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1 2 3 

7. )( bxafAy +−⋅−=
 

Симетрія відносно прямої (осі Ох), 
частина графіка функції, що була в 

верхній півплощині, відображається в 
нижню півплощину симетрично осі Ох, 
а частина графіка функції, що була в 
нижній півплощині, відображається в 
верхню півплощину симетрично осі Оx 

 
 
 
 
 

 

8. BbxafAy ++−⋅−= )(

 

Паралельне перенесення на вектор В 
 

• вверх на В одиниць (В>0); 
 

• вниз на |В| одиниць (В<0) 
 

 
В 

 
 

|В| 

9. BbxafAy ++−⋅−= )(

 

Частина графіка, що у верхній півпло-
щині залишається, а частина графіка 
із нижньої півплощини симетрично 

відображається відносно осі Ох у верх-
ню півплощину 

 
 
 
 
 

 
Вдруге пояснюємо використання зна-

ково-символічних позначень на конкрет-

ному прикладі 3425 ++−−= xy . Вчи-

тель разом з учнями, користуючись схемою 
(табл. 1) складає конкретну знаково-

символічну схему, ще раз повторюючи, які 
саме геометричні перетворення використо-
вуються при побудові графіка (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Схема побудови графіка функції 3425 ++−−= xy  

Функція 
(етап побудови), 

аналітичне задання 

Геометричне перет-
ворення 

Знаково-
символічне 
позначення 

Графік 

1 2 3 4 

1. xy =  

  

 

2. 4+= xy  

Паралельне перене-
сення графіка вздовж 

осі Ох 
 

• зсув ліворуч на 
4 одиниці 

 

 
 
         4 
 
 

 

х 

*  х 
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1 2 3 4 

3. 42 += xy  
 

a=2, 
2>1, стиск в 2 рази  

до осі Оу (вздовж Ох) 

Точка, яка лежить на 
осі Оу залишається 

нерухомою 

 
 
2 
 
 

 

4. 42 +−= xy  
Симетрія відносно 
прямої (осі Оу) 

 

yy

 
 

5. 42 +−= xy  

Частина графіка в пра-
вій півплощині зали-
шається, із лівої пів-
площини зникає,  

з правої півплощини 
відображається частина 
графіка симетрично 
відносно осі Оу в ліву 

півплощину 

 
 

y

*

y

*

 
 

6. 425 +−= xy  

А=5, 
розтяг від осі Ох  

в 5 разів 
(вздовж осі Оу 

Точки, які лежать на 
осі Ох залишаються 

нерухомими 

 
 

5 
 

 

7. 425 +−−= xy  Симетрія відносно 
прямої (осі Ох)  

 

хх

 

 
 

8. 3425 ++−−= xy

 

Паралельне перене-
сення графіка вздовж 

осі Оу 
 

• зсув вверх на 
3 одиниці  

 

 
 

3 
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1 2 3 4 

9. 3425 ++−−= xy

 

Частина графіка, що 
у верхній півплощині 
залишається, а части-
на графіка із нижньої 
півплощини симет-
рично відображаєть-
ся відносно осі Ох у 
верхню півплощину 

 

*  х*  х

 

 

 
Після розгляду теорії та прикладу 

побудови загального графіка функції 
BbxaAfy ++−−= )(  слід виконати з 

школярами таку систему вправ, яка до-
зволить сформувати уміння й навички 
побудови графіків функцій такого типу, 
складання знаково-символічних схем 

для їх побудови. У аналітичному задан-
ні функцій слід варіювати коефіцієнти 
А, а, В, b так, щоб перетворення вико-
нувалися тільки з аргументом; тільки з 
функцією; частково з аргументом і з 
функцією. Наприклад (табл. 3): 

Таблиця 3 

Вправи для формування умінь та навичок побудови графіків складних функцій 
Працюємо з аргументом Виконуємо перетворення 

функції 
Працюємо частково з ар-
гументом і з функцією 

)( bxafy +−=  BxAfy +−= )(  BbxaAfy ++−−= )(  

y=
1||2

1

+x
 y=– 7

3 +
x

 y=
2

52

−
−

x

x
 

y= 3|x|0,5- +  y=|–4
3 x +5| у=|–7 2+x | 

 
Відпрацювавши навички та виробивши 

уміння, слід запропонувати школярам за-
вдання на встановлення відповідностей. 
Такі вправи пропонуються у форматі ЗНО-
2010, тому будуть корисними при підгото-

вці школярів до зовнішнього тестування. 
Задача. Установіть відповідність між 

геометричними перетвореннями графіка 
функції y=sinx (1-4) і функціями, одержа-
ними в результаті цих перетворень (А-Д): 

 
1. Графік функції y=sinx паралельно перенесли вздовж 

осі Ох на чотири одиниці праворуч 
А. y=sin( 1

4
x) 

2. Графік функції y=sinx паралельно перенесли вздовж 
осі Оу на чотири одиниці вверх 

Б. y=4sinx 

3. Графік функції y=sinx розтягнули вздовж осі Ох  в 
чотири рази  

В. y=sin(x+4) 

4. Графік функції y=sinx розтягнули вздовж осі Оу в 
чотири рази 

Г. y=sin(x–4) 

 Д. y=sinx+4 
Відповідь: 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б. 
Після вивчення тригонометричних, 

обернених тригонометричних функцій (10 
кл.), логарифмічних та показникових фун-
кцій (11 кл.) слід систематично повторю-

вати побудову графіків складних функцій, 
здійснюючи у разі необхідності корекцію 
знань, умінь та навичок школярів 
(див.табл.4). 
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Таблиця 4 
Вправи для корекції умінь та навичок побудови графіків складних функцій 

Працюємо з аргументом Виконуємо перетворення 
функції 

Працюємо частково з ар-
гументом і з функцією 

)( bxafy +−=  BxAfy +−= )(  BbxaAfy ++−−= )(  

y=arctg(-3|x|+2) y=3ctgx+5 y=|3sin(-0,5|x|)+1| 
y=exp(-0,5|х|+3) y=|–4ln(х)+5| y=|–2arccos(–1\2|x|+1)| 

 
Додому варто запропонувати подібні 

завдання, наприклад: 
1. Побудувати графіки функцій: 

а) y=arccos(-2|x|-1); б) y=
1||

3||2

+
+

x

x
;  

в) у=lg(-2|х|-5);  
г) y=|–2arcsin(–1\2|x|+1)+π/2|. 
2. Скласти знаково-символічні схеми 

побудови графіків функцій: 
а) y=–2tgx+5;  б) y=|–0,5ex+4|;   

в) y=|–3cos(-0,5|x|+
3

π
)+1|;  

г) у=|–7 2−− x +6|. 

Висновки. Таким чином, систематичне 
використання знаково-символічних засобів 
навчання сприяє швидкому й ефективному 
засвоєнню знань обдарованих та здібних 
учнів, розвиває їх логічне мислення, під-
вищує математичний та загальний інтелек-
туальний рівень школярів. 

Описані методичні прийоми більше 
десяти років використовуються також 
у процесі навчання студентів І курсу 
фізико-математичного факультету 
КДПУ імені Володимира Винниченка 
«Елементарної математики».  

Використання знаково-символічних за-
собів навчання під час викладання елемен-
тарної математики допомагає ефективніше 
узагальнити та систематизувати складний 
матеріал за досить короткий термін, пок-
ращує шкільні знання першокурсників та 
готує їх до вивчення університетських ма-
тематичних курсів. 
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Резюме. Гуртовой Ю.В., Лутченко Л.И., Яременко Ю.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗНАКОВО-СИМВОЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГРАФИКОВ 
ФУНКЦИЙ ВИДА BbxaAfy ++−−= )( . Описываются методические приёмы обучения 
математически одарённых и способных учеников построению графиков функций вида 

BbxaAfy ++−−= )(  с помощью использования знаково-символических средств. При обоб-
щении и систематизации знаний по построению графиков такого вида авторами рекоменду-
ется использовать предложенные схемы. Для формирования умений построения графиков 

функций вида BbxaAfy ++−−= )(  предложена система упражнений и описана методика 
работы с ней. 

Ключевые слова: знаково-символические средства обучения, построение графиков функ-
ций, обучение одарённых и способных к математике школьников. 

Abstract. Hurtovyy Yu., Lutchenko L., Yaremenko Yu. THE USE OF SIGN-AND-SYMBOL 
MEANS FOR BUILDING FUNCTIONS’ GRAPHS OF TYPE BbxaAfy ++−−= )( . The paper 

explores teaching methods of building functions’ graphs of the type ( )y Af a x b B= − − + +  to mathemati-

cally gifted pupils by sign-and-symbol means. Authors are recommended to use the offered schemes, while gene-
ralizing and systematizing the knowledge on graph building of such type. For improving  pupils’ skills in build-
ing functions’ graph of the type the system of the tasks is offered  and the work procedure is described. 

Key words: sign-and-symbol means, function graphs building, training mathematically gifted pupils. 
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Надійшла до редакції 28.03.2010 р. 
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