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Ключове питання: Чи розуміємо 
 ми суть нескінченності? 

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.  



 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. 
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Були запропоновані тести для 
оцінювання рівня загальних знань з 

математики та фізики, необхідних для 
роботи над проектом. 
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