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Аналізуються методичні особливості проведення практичних занять з математичного 
аналізу, присвячених застосуванню диференціального числення для дослідження особливос-
тей графічного зображення аналітично заданих функцій однієї змінної. Пропонуються спо-
соби  удосконалення знаково-символічних засобів та відповідних знаково-символічних дій з 
метою формування у студентів розуміння суті процедур дослідження. 
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Постановка проблеми. Особливістю 
математичного знання є абстрактність ма-
тематичних понять, широке використання 
спеціальної знаково-символічної системи, 
універсальність математичного моделю-
вання як методу дослідження оточуючого 
світу, використання особливої математич-
ної мови тощо. 

Розвиток особистості в навчанні багато 
в чому визначається розумінням навчаль-
ного матеріалу та його свідомим засвоєн-
ням, але розуміння абстрактного математи-
чного змісту та оперування ним неможливо 
без певної семіотичної діяльності, оскільки 
зміст зберігається в деякій знаково-
символічній оболонці, а його перетворення 
пов’язане з певними перетвореннями цієї 
оболонки, тобто знаково-символічною дія-
льністю. Лише тоді, коли зміст і форма ма-
тематичних абстракцій виступає для студе-
нтів у діалектичній єдності, можна говори-
ти про свідоме засвоєння змісту [6]. 

Оскільки навчання математики найтіс-
нішим чином пов'язане з опануванням зна-
ково-символічною системою предмета, то 
на часі постає проблема дидактично вива-
женого використання знаково-символічних 
засобів (ЗСЗ) у процесі навчання математи-
ки, яке забезпечить ефективне засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Це 
спонукає звернути увагу на необхідність 

створення методичної системи викорис-
тання ЗСЗ у навчанні математики при 
побудові основних носіїв навчальної мате-
матичної інформації. Зауважимо, що нау-
ково-методичні дослідження щодо викори-
стання ЗСЗ при вивченні математики в се-
редній школі інтенсивно розпочалися ще 
майже десять років тому і продовжуються 
в наш час [6]. Відповідні дослідження, 
пов’язані з методикою використання ЗСЗ 
при вивченні вищої математики у ВНЗ, но-
сять лише епізодичний характер, хоча по-
треба в таких дослідженнях відчувається 
все гостріше. 

Мета статті – проаналізувати методи-
чні особливості традиційної організації 
знаково-символічної діяльності, яка здійс-
нюється в курсі математичного аналізу при 
отриманні інформації, необхідної для по-
будови графіка аналітично заданої функції 
однієї змінної; виявити причини виникнен-
ня у студентів утруднень на етапі візуаліза-
ції результатів досліджень та запропонува-
ти і обґрунтувати методичні заходи їх по-
долання. 

Виклад основного матеріалу. Вико-
ристання в процесі навчання математики 
знаково-символічних засобів, що представ-
ляють собою сукупність знаків, які позна-
чають зміст, та символів, які його розкри-
вають, полегшує засвоєння навчального 
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матеріалу і дає можливість більш точно, 
однозначно і стисло зображати абстрактні 
об'єкти математичної науки [5, 6]. Висту-
паючи певними оболонками математично-
го змісту, знаково-символічні засоби мо-
жуть використовуватися в різних модаль-
ностях (зоровій, слуховій тощо), проте зо-
рова є домінуючою, оскільки, як ствер-
джують психологи, процес сприйняття і 
первинної обробки інформації  розпочина-
ється саме із зорового упізнавання, тому 
важливість візуалізації математичного 
знання безсумнівна.  

Дослідження аналітично заданих фун-
кцій однієї змінної за їх похідними з метою 
побудови графіків цих функцій є однією з 
ключових тем розділу “Диференціальне 
числення функцій однієї змінної”. 

Задача побудови графіка функції однієї 
змінної, заданої в аналітичній формі, факти-
чно є задачею зміни типу знаково-
символічної оболонки, в якій подано відо-
мості про задану функцію. Розв’язання цієї 
задачі є знаково-символічною діяльністю, 
яка пов’язана з формуванням інформації 
про скінчену множину графічних фрагмен-
тів, послідовне з’єднання яких утворює цілі-
сний графічний образ заданої функції. У 
математичному аналізі в якості інструмен-
тарію дослідження аналітично заданих фун-
кцій виступають їх похідні першого та дру-
гого порядків. Аналітична оболонка похід-
них однозначно детермінується аналітич-
ною оболонкою досліджуваної функції, а їх 
геометричний зміст тісно пов’язаний з ос-
новними характеристиками графічного об-
разу функції, тому інструментарій похідних 
фактично використовується для виведення 
назовні інформації про особливості графіч-
ного образу аналітично заданої функції. 

У навчальному процесі традиційно ви-
користовується типова схема дослідження 
функцій, в якій основними є дві процедури. 
Мета першої з них – визначити послідов-
ність проміжків монотонності заданої фун-
кції, з яких складається її ОДЗ, та з’ясувати 
характер монотонності на кожному з цих 
проміжків, а також знайти точки її локаль-
них екстремумів. Мета другої процедури – 
визначити послідовність проміжків, на ко-

жному з яких відповідний фрагмент графі-
ка функції має певний характер “вигнутос-
ті” та з’ясувати, опуклим чи вгнутим є фра-
гмент графіка на кожному з виділених 
проміжків, а також визначити точки пере-
гину. 

Послідовність знаково-символічних дій 
в обох процедурах є однаковою. На підго-
товчому етапі в кожній з процедур шляхом 
диференціювання продукується функція – 
носій необхідної інформації: це – похідна 
першого порядку від заданої функції в пе-
ршій процедурі та похідна другого порядку 
– в другій. Далі відбувається основна дія – 
дослідження кожної з похідних на предмет 
встановлення критичних точок, що є ме-
жами проміжків, на яких похідна приймає 
числові значення одного і того ж знаку 
(тільки додатні або тільки від’ємні), та ви-
значення для кожного з проміжків, яким 
саме є цей знак. Операційна сторона цих 
дій має алгебраїчну форму і зводиться до 
розв’язання рівнянь та нерівностей. Остан-
ній етап кожної з процедур – це інтерпре-
тація отриманих результатів дослідження, 
яка по суті є дією декодування отриманої 
інформації. Роль “ключів” при декодуванні 
відіграють словесно сформульовані при 
вивченні теоретичного матеріалу правила 
взаємно однозначної відповідності між 
знаками певної похідної на проміжках та 
термінами, що характеризують особливості 
вигляду графічного фрагмента. 

Раніше в підручниках з математичного 
аналізу результати досліджень, пояснення 
та висновки про особливості  вигляду  фра-
гментів графіка функції подавалися пере-
важно у словесній формі. Візуалізація в 
цьому випадку потребує достатньо високо-
го рівня сформованості здатності у студен-
тів до абстрактного мислення. Останнім 
часом у зв’язку з погіршенням рівня шкі-
льної математичної підготовки студентів та 
слабкої сформованості у них здатності до 
змістово-графічної діяльності на абстракт-
ному рівні, виникла необхідність у викори-
станні знаково-символічних засобів, які б 
підсилювали візуальну компоненту резуль-
татів дослідження. Тому в підручниках та 
посібниках з’явилися різні варіанти знако-
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во-символічного представлення результатів 
дослідження. 

Проілюструємо на прикладі функції 

12 34 −−= xxy  (яка визначена на всій чи-
словій осі) найбільш характерні варіанти 
подання результатів дослідження в кожній 
з двох основних процедур. 

Похідна першого порядку 

( )322 2 −=′ xxy  заданої функції має дві 

критичні точки  0 *
1 =x ; 

2

* 1,5x = , які роз-

бивають ОДЗ на три проміжки: 
)0 ;(−∞ ,     ( ),51 ;0 ,     ( )∞+ ;5,1 . 

У підручниках з математичного аналізу 
зустрічаються такі варіанти подання ре-
зультатів дослідження знаків першої похід-
ної на вказаних інтервалах та висновків про 
характер монотонності функції [1, 2, 3, 7]: 

 
 

 

5,1*
2 =x  – точка локального мінімуму; ( ) 7,2

16

11
25,1min −≈−== fy . 

 
 
Висновки про характер монотонності функції на проміжках та характер локального 

екстремуму подаються у словесній формі. 

 
Похідна другого порядку ( )112 −=′′ xxy  заданої функції має теж дві критичні точки 

 0 **
1 =x  та 

2

** 1x = , які розбивають ОДЗ функції на три проміжки: )0 ;(−∞ , ( )1 ;0 , 

( )∞+ ;1 . При поданні результатів дослідження знаків другої похідної на вказаних про-
міжках та висновків про “вигнутість” відповідних фрагментів графіка зустрічаються 
такі варіанти: 

 
Обидві критичні точки є абсцисами точок перегину, відповідні ординати яких є та-

кими: ( ) 10 −=f , ( ) 21 −=f . 
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Висновки про опуклість чи вгнутість фрагменту графіка та наявність точок переги-

ну подаються у словесній формі. 
 

 
 
Зауважимо, що в деяких підручниках 

замість символів ∪  та ∩  для позначення 
опуклості чи вгнутості фрагмента графіка 
використовується відповідний термін. 

У більшості випадків висновки щодо 
результатів досліджень, проведених у ме-
жах кожної з процедур та їх візуалізація, 
так і залишаються у вигляді окремих схе-
матичних рисунків або таблиць і тільки ін-
коли зводяться у спільну підсумкову таб-
лицю [3]. 

Спираючись на власний досвід прове-
дення практичних занять з теми “Дослі-
дження функцій однієї змінної та побудова 
їх графіків” й експериментуючи з різними 
варіантами подання результатів дослі-
дження у знаково-символічному вигляді, 
ми дійшли висновку, що найбільш доціль-
ним є такий порядок знаково-символічної 
діяльності, пов’язаної з формуванням ви-
сновків про результати досліджень. 

По-перше, при дослідженні знаку кож-
ної з похідних на конкретному проміжку 

доцільно зразу ж інтерпретувати результат 
так, як це показано у варіанті 1.1 для пер-
шої похідної та варіанті 2.1 для другої по-
хідної. 

По-друге, після завершення досліджень 
у кожній з процедур, отримані результати 
доцільно схематично подавати у наступно-
му вигляді.  

Для першої процедури: 

 
Для другої процедури: 

 
Обов’язковим є завершальний крок – 

зведення результатів дослідження, отри-
маних в обох процедурах, у спільну підсу-
мкову таблицю, вигляд якої демонструємо 

для функції 12 34 −−= xxy  (табл. 1). 

Таблиця 1 

1 x  )0 ;(−∞  0 ( )1 ;0  1 ( )5,1 ;1  1,5 ( )∞+ ;5,1  

2 y   -1  -2  7,2−≈   

3 ( )xf ′  –  –  – 0 –  –  – – –  –  – 0 +  +  + 

4 ( )xf ′′  +  +  + 0 –  –  – 0 +  +  + + +  +  + 

 
5 

спадає 
вгнутий 

 
перег 

спадає 
опуклий 

 
перег  

спадає 
вгнутий 

 
min 

зростає 
вгнутий 

 
6 

 
( )xf  

   

 

   
● 
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Повторення знаків ”+” або “–” на про-
міжках є доцільним, оскільки підсилює ро-
зуміння того факту, що відповідний знак 
стосується значення досліджуваної похід-
ної в будь-якій точці цього проміжку [7]. 

Традиційно для позначення характеру 
монотонності функції на проміжку та опу-
клості чи вгнутості відповідного фрагмен-
та графіка обирають окремі символи, які 
парою записують у відповідну клітинку 

таблиці. На наш погляд, такий спосіб візу-
алізації результату не є прозорим для сту-
дентів і не сприяє утворенню єдиного зо-
рового образу, адекватного характеру від-
повідного фрагмента графіка. Більш вда-
лими, як нам здається, є символи, утворені 
на основі композиції кожної пари симво-
лів в один, зразки яких наведено у табл. 2 
[4]. 

Таблиця 2 

 
( )xf  

зростає 
опуклий 

зростає 
вгнутий 

спадає 
опуклий 

спадає 
вгнутий 

традиційні 
позначення 

     

композиція символів                                                                                                      
(графічні «орієнтири») 

    

 
Побудова графіка функції за підсум-

ковою таблицею проходить в два етапи: 
спочатку в координатній системі xOy за 

координатами ( )yx;  будують вузлові то-

чки і з останнього рядка таблиці перено-
сять в ці точки відповідні графічні “орієн-

тири”; а потім – згідно з характером сим-
вольних зображень поведінки графіка фу-
нкції на проміжках, пунктирною лінією 
послідовно з’єднують їх та отримують ес-
кіз графіка (рис. 1), за яким остаточно бу-
дують графік функції (рис. 2). 

Побудова графіка функції 12 34 −−= xxy  

  
Рис. 1 Рис. 2 

 
Зазначимо, що основна частина теоре-

тичного матеріалу, який вивчається в ме-
жах розділу “Диференціальне числення 
функцій однієї змінної”, та переважна бі-
льшість вправ і задач, що наводяться в 
підручниках і розглядаються на практич-
них заняттях, пов’язані з операціями над 

виразами, заданими в аналітичній формі, 
при цьому геометрична інтерпретація на-
дається їм вкрай рідко. Тому у студентів 
виявляються задовільно сформованими 
вміння виконувати процедури досліджен-
ня функцій, заданих аналітично, але при 
побудові графіків функцій за отриманими 
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результатами дослідження часто трапля-
ються помилки, особливо коли це 
пов’язано з графічною інтерпретацією по-
ведінки другої похідної. 

Студенти знають, яким є геометрич-
ний зміст похідної першого порядку в то-
чці та як її знак пов'язаний з характером 
монотонності на проміжку, але, як прави-
ло, не мають чітко сформованого візуаль-
ного уявлення про геометричну картину 

цього зв’язку, тобто не розуміють його, 
оскільки не мають досвіду роботи в “гра-
фічному ключі”. Корисним є ознайомлен-
ня з рисунками (рис. 3 та рис. 4), на яких 
проілюстровано такий зв'язок. Особливіс-
тю цих рисунків є те, що фрагменти графі-
ків монотонних функцій складаються з 
опуклих та вгнутих ділянок, дотична в то-
чці з’єднання яких перетинає графік. 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 
У шкільному курсі математики такі 

характеристики графіка функції, як його 
опуклість або вгнутість, вивчаються тільки 
в класах з поглибленим вивченням мате-
матики. Тому слід більше уваги приділити 
визначенню цих характеристик та унаоч-
ненню їх зв’язку з поведінкою похідних. З 

цієї точки зору важливими є рисунки 
(рис.5 та рис. 6), на яких візуалізується по-
ведінка першої похідної на опуклому та 
вгнутому фрагментах графіків, що обумо-
влює і пояснює відповідний знак другої 
похідної для кожного з них. 

 

 

 

 
Рис. 5 Рис. 6 
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З метою формування у студентів на-
вичок візуального виокремлення ділянок 
монотонності, опуклих та вгнутих фраг-
ментів графіка та вміння подавати відпо-
відну інформацію у знаково-символічному 
вигляді, корисним є проведення вправ за 
готовими рисунками графіків. Один з мо-
жливих варіантів такої вправи наводимо 
нижче. 

Завдання. За графіком (рис. 7) функції 
заповнити таблицю: 

� у перший рядок занести абсциси 
вузлових точок, вказаних на графіку фун-
кції, та проміжки між ними; 

� у другий – ординати вказаних точок; 
� у третій та четвертий рядки занести 

знаки та значення першої та другої похід-
них на кожному з проміжків та у вузлових 
точках; 

� в останньому рядку таблиці за да-
ними про знаки і значення похідних у вуз-
лових точках та на проміжках між ними 
зробити у словесному та символьному ви-
гляді висновки про їх графічні особливості. 

Після виконання всіх завдань таб-
лиця набуває вигляду: 

 

 

 
Рис. 7 

Таблиця 3 

 
 
Зауважимо, що можна пропонувати 

графіки більш складних функцій, зокрема, 
з кутовими точками, з вертикальними аси-
мптотами тощо. Це залежить від рівня ма-
тематичної підготовки студентів.  

Підготовка до проведення занять у 
“графічному ключі” вимагає від викладача 
ретельної методичної роботи. Слід заздале-
гідь продумати структуру задач, скласти 
достатню кількість варіантів задач різного 
рівня складності, щоб їх вистачало для 

розв’язання на практичних заняттях, для 
домашніх завдань та для проведення тесту-
вань і контрольних робіт, а також заготува-
ти необхідну кількість карток з умовами 
цих завдань. Безперечно, це велика мето-
дична робота, яка вимагає значних витрат 
часу, але без неї не обійтись, оскільки в за-
дачниках практично відсутні задачі необ-
хідної спрямованості. 

Висновки. Умовами, які сприяють сві-
домому засвоєнню навчального матеріалу, 
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пов’язаного з формуванням графічного об-
разу функції через дослідження її похідних, 
є використання різних форм представлення 
відповідних математичних понять через 
цілеспрямовану організацію знаково-сим-
волічної діяльності студентів. При цьому 
необхідно акцентувати увагу на формуван-
ні візуальних компонентів розуміння змісту 
шляхом проведення занять у “графічному 
ключі”. Підкреслимо, що заняття такого 
плану є важливими, оскільки сприяють 
розвитку уяви, формують вміння мислити 
геометричними образами, вимагають від 
студентів значної розумової напруги, роз-
ширюють їх математичний тезаурус, висві-
тлюючи інший бік математичних об’єктів, 
та дозволяють піднятися на більш високий 
рівень розуміння матеріалу, який вивчаєть-
ся в курсі вищої математики. 
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