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  ШШааббллоонн                                                
ППллаанн  ннааввччааллььннооггоо  ппррооееккттуу  
Примітка:  Набирайте текст в  полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-
інструкції  і починайте набирати свій текст 
 

 

 
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у 
базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи 
бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту? 

 Так       Ні 

 
Опис проекту 

Назва проекту: Нескінченність навколо нас 

Основні питання:  

Ключове питання: 
Чи розуміємо ми суть нескінченності? 
 

 Автор навчального проекту: 

Прізвище, ім’я та по-
батькові: 

Гончарук Микола Дмитрович  

Місце роботи / Назва 
навчального закладу: 

Гімназія № 48, м. Київ  

Місце проживання 
автора проекту: 

м. Київ 

Відомості про тренінг: 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
тренера (тренерів): 

Саранчук Лариса Миколаївна 

Місце проведення тренінгу: гімназія № 48 

Дати проведення  тренінгу: 26.03.12 - 8.04.12 р. 
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Тематичні питання: 

Чи відрізняються уявлення про нескінченні числа у давнину і 
сьогодні? 
Якими числами почали цікавитися раніше: нескінченно 
великими чи нескінченно малими? 
Чи існує зв'язок нескінченно великих величин та геометрії 
Лобачевського? 
Чи впливає стан математики на дослідження навколишнього 
світу? 
Чи однакові закони мікро та макросвіту? 

Змістові питання: 

У кого з давньогрецьких математиків вперше виникли проблеми 
при зустрічі з нескінченними числами? 
Які апорії Зенона ви знаєте? 
Хто із давньогрецьких математиків ввів поняття актуальної та 
потенціальної нескінченності? 
Який із постулатів геометрії Евкліда відкинув Лобачевський, 
створивши свою геометрію? 
Яку математичну теорію створив Ньютон? 
Яка подальша теорія виправила недосконалість 
диференціального числення? 
Хто одним із перших почав цікавитися нескінченно великими 
величинами? 
Хто створив теорію множин? 
У чому суть теорем Курта Гьоделя? 
У чому різниця між геоцентричною та геліоцентричною 
картинами світу?  
Вкажіть основні засади теорії відносності Ейнштейна?  
 

Стислий опис: 
Проект має на меті розглянути поняття нескінченності з точки зору філософії, 
математики, фізики, астрономії, житті в процесі розвитку науки. Учні мають 
розглянути кризи, які внесла нескінченність у методологічні основи математики; 
дослідити думку науковців протягом розвитку цивілізації щодо місця планети у 
Всесвіті.  
 

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний 
проект 

 Основи економіки 
 Українська мова і 

література 

 Зарубіжна література 

 Музика, образотворче 

 Людина і суспільство/Основи 
філософії 

 Я і Україна/Довкілля/ 
Природознавство 

 Фізика, астрономія 

 Географія  

 Хімія 
 Історія України 
 Основи 

правознавства 
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мистецтво 

 Інформатика 
 Всесвітня історія 
 Іноземна мова 

 Математика 
 Фізична культура, ОБЖ, 

ДПЮ 
 Біологія 

 Трудове навчання 
 Інше: філософія 
 Інше:       
 інше:       

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект 

 1–4 
 5-7 

 Інше:       

 8-9 
 10-11 

 Інше:       

Державні освітні стандарти та навчальні програми: 
- Опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у 

повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння 
іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;  

- формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль 
у пізнанні дійсності;  

- інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, 
інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції); 

- економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних 
рис особистості.  

- розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі; 
- розширення і систематизація загальних відомостей про функції, вивчення початку 

аналізу, розв'язування прикладних задач; 
- розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики; 
- вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви; 
- розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини; 
- розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської 

культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки. 
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Навчальні цілі та очікувані результати 
навчання:               

Діяльність учнів: 

Уміння планувати свою роботу, інтерпретувати свої 
знання до  нових вимог, конструювати схему дослідження 
задачі.      

Показати учням єдність математичних теорій та науки 
взагалі. Систематизація їх знань з основних математичних 
тем та застосування отриманих навичок у нестандартній 
ситуації. Популяризація науки взагалі, історія її розвитку 
та розвитку філософської думки щодо місця людини та 
планети у космічному просторі. 

Учні повинні прийти до висновку, що всі науки мають 
спільну основу, від розвитку і стану математики залежить 
розвиток природничих наук та можливість пізнання 
навколишнього світу. 

Пізнання суті нескінченності може дати пояснення до 
багатьох загадок фізичних процесів у Всесвіті  та 
квантовій фізиці. 
 

Учні розбиваються на групи і ведуть дослідження у таких 
напрямках. 

Досліджують питання існування піфагорійської школи та 
методологічних проблем арифметики, які там виникли. 

Досліджують суперечливості п’ятого пустолата Евкліда, що 
привело до виникнення неевклідової геометрії. 

Систематизують свої знання з математичного аналізу та теорії 
множин та парадокси, які привели до виникнення теорем про 
неповноту математики. 

Аналізують фізичні картини світу, які виникали протягом 
розвитку людства. 

Потім іде обговорення отриманих результатів та захист.  
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Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту: 
2 місяці 
Вхідні знання та навички: 
Знання математичних теорій: дійсні числа, теорія множин, основи математичного аналізу, 
планіметрія, фізичні картини світу. 

Матеріали та ресурси: 
Обладнання (відмітити необхідні прилади): 

 Фотоапарат 
 Принтер 
 Цифровий фотоапарат 
 Програвач DVD-дисків 
 Засоби для зв’язку з 

Інтернетом 

 Лазерний диск 
 Відеокамера 
 Проектор 
 Сканер 
 Телевізор 

 Комп’ютер(и) 
 Відеомагнітофон 
 Обладнання для 

проведення відеоконференцій 
 Інше:  мультимедійний 

комплекс 

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми): 
 Бази даних 
 Табличний процесор 
 Видавничі системи 
 Програми для підтримки 

роботи з електронною 
поштою 

 Енциклопедія на компакт-
диску 

 Програми 
опрацювання 
зображень 

 Веб-браузер для 
перегляду веб-сайтів 

 Програми для 
створення 
мультимедійних 
презентацій  

 Програми для створення 
веб-сайтів 

 Текстовий редактор 

 Програми для створення 
публікацій 

 Архіватори 
 Інше:       

Друковані матеріали: Підручники з математики 8 клас, 10 клас, 11 клас. 

Додаткове приладдя та 
витратні матеріали: 

 

Ресурси Інтернету:  

Інше:  

Диференціація навчання: 

Обдаровані учні: 
Геометрія Лобачевського, теореми арифметики 

Оцінювання знань та вмінь учнів: 
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Кожна група учнів актуалізує знання з відповідних тем, намагається систематизувати їх і 
використовує при конструюванні своєї думки та захисту. 

 Оцінюються всі етапи роботи, починаючи від збору інформації, її якості, систематизації, 
аналізі.  

Всі отримані результати оформляються у формі презентації, газети та веб-сайта, кожний 
вид цієї робота оцінюється з точки зору подачі матеріалу, його  правильного розміщення, 
доступності.  

Ключові слова: 
Сумісні відрізки, апорії Зенона, геометрія Евкліда, геометрія Лобачевського, теорія множин, 
математичний аналіз, геоцентрична картина світу, геліоцентрична картина світу, теорія 
відносності, парадокси, теореми арифметики. 
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