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Висновки. У роботі було розглянуто парадокси і задачі, на яких 

ґрунтується аналіз раціональної поведінки. Використання подібних завдань на 

уроках математики дозволить вирішити не тільки основну проблему мотивації 

навчання учнів, а також сприятиме формуванню їх компетенцій. 

Анотація. У роботі розглядаються задачі та парадокси, які виникають 

при аналізі основ раціональної поведінки. Визначені відповідні математичні 

розділи, на яких ґрунтується аналіз такої поведінки. Показано, що означені 

задачі можуть бути використані для вирішення проблеми мотивації учнів на 

уроках математики. 

Ключові слова: раціональна поведінка, мотивація, парадокс, теорія 

ймовірностей, кон’юнкція. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НЕСКІНЧЕННИХ МНОЖИН У 

ШКОЛІ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Поняття «континуум» широко застосовується ще з епохи давньогрецької 

філософії. Слово «континуум» походить від латинського «continuum» – 

суцільний, неперервний. Це поняття є одним з фундаментальних понять 

математики та фізики. 

Питання континууму бере свій початок ще з епохи древньогрецьких 

філософів. Це питання лякало і хвилювало багатьох видатних людей того часу, 
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наприклад таких, як Зенон Елейський з його софізмами про неможливість руху 

[1, c.77], Демокріта з його атомістичною теорією, Платона, який відкидав 

взагалі це поняття, Евкліда, який невизначено дав теорему про нескінченні 

множини простих чисел [2, c.48-49], та багатьох інших.  

Основи наївної теорії множин були закладені Бернардом Больцано в 

роботі «Парадокси нескінченного» (з нім. «Paradoxien des Unendlichen»), за 

основу яких пізніше Георг Кантор у 1878 році статті «Внесок у теорію 

різноманіття» (з нім. «Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre»; пізніше слово 

«різноманіття» буде замінено на слово «множина») фактично розпочалося 

вивчення теорії множин і поняття континууму взагалі. Для математиків всього 

світу порушення цього питання стало справжнім викликом. Незважаючи на 

недосконалість теорії Кантора і несуперечності аксіомам Цермело-Френкеля 

математики б’ються по сьогоднішній день над вирішенням проблем теорії 

Кантора. 

Оскільки теорія Кантора недоскональна в деяких аспектах математики, 

на сьогоднішній час активно розвивається альтернативна теорія множини [3, 

c.14-18], яка має на меті усунути недоліки теорії Кантора та побудувати нову 

аксіоматику теорії множин. 

Аналізуючи шкільні підручники за алгебри та початків аналізу 

українських шкіл, ми прийшли до висновку, що поняття «континуум» 

розглядається лише в двох підручниках: підручнику автора Є.П. Нелін 

«Алгебра і початки аналізу» [4, с. 19] і підручнику авторів А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір «Алгебра і початки аналізу» [5, c. 

27-28]. В інших же підручниках й зовсім відсутня тема «Множини». Звідси 

випливає, що ця тема вивчається в недостатній кількості і якості. 

Аналіз навчальних програм показав, що час, який відводиться на 

вивчення основ канторовської теорії нескінчених множин з кожним роком 

зменшується. Запропонованої кількості годин недостатньо, щоб прослідкувати 

як історичні особливості формування поняття континууму, так і з’ясувати 
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відмінності розуміння цього поняття з точки зору філософії, математики, 

фізики, метафізики. 

Ґрунтуючись на основі існуючих програм та підручників з цього циклу, 

можна побудувати відповідний спецкурс «Додаткові питання теорії множин» 

як для школярів, так і для студентів з окремо винесеними питаннями для 

самостійної роботи. 

Структура відповідного курсу буде містити наступні теми: «Множини. 

Підмножини», « Дії над множинами», «Порівняння множин», «Потужність 

множини. Порівняння потужностей», «Злічені та незлічені множини», 

«Побудова теорії дійсних чисел», «Потужність континуума», «Властивості 

множин потужності континуума», «Впорядковані та цілком впорядковані 

множини», «Трансфінітні числа», «Континуум-гіпотеза», «Альтернативна 

теорія множини». 

На основі цих тем і буде розроблений лекційний та практичний матеріал, 

який в процесі опрацювання буде корегуватися та поповнюватися. 

Ознайомлення учнів та студентів з теорією нескінченних множин і поняттям 

континууму сприяє інтелектуальному розвитку, вихованню творчого підходу 

до навчання, активізації процесу вивчення математики, має практичне 

значення для подальшої роботи майбутніх вчителів. 
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