


    

   Я казав i повторюю знову i 
знову: ми можемо 
наблизитися до дива тiльки 
за допомогою чисел. 
Жахливу безкiнечнiсть, що 
вiддiляe нас вiд 
потойбiчного свiту, 
подолали тiльки Спаситель 
та геометрична крива; 
моторошна думка, але що 
як раптом вони – одне й те 
саме?... 

Данieль Кельман  



Нескінченність 

∞ Філософія 

∞ Математика 

∞ Фізика 
∞Теологія 



Філософія та 
Теологія 



Cимвол нескiнченностi: 
∞    Точне походження символу 
нескінченності ∞   невідоме  

∞    Найбільш імовірна теорія 
пояснення полягає в тому що 
символ нескінченності походить від 
форми стрічки Мебіуса  

∞     Знову ж можна уявити 
нескінченну подорож по  поверхні 

∞ Інша гітотеза походження від 
грецькоі літери ω омега  останньої 
літери в грецькому алфавіті  



∞ Нескінченність не властива 

нашому безпосередньому 

досвіду  в більшості культур 

зявилась як абстрактне 

кількісне позначення чогось 

неосяжно великого, в 

застосуванні до сутностей без 
просторових або часових меж 



Безмежність 
(нескінченність простору) 

Вічність 
(нескінченність часу) 

Безперервність 
виконання процесу) 

Безмежність 

(нескінченність 

простору 

Вічність 

нескінченність  

часу 

Безперервність 

(виконання  

процесу 



Анаксимандр 
Одна з перших спроб пояснити світ належала 
давньогрецькому фіософу Анаксимандру який 

зобразив всесвіт на схемі у вигляді концентричних 
кіл 

 Він стверджував, що „нескiнченнi свiти iснують в 
нескiнченностi кожного кола, i цi свiти знаходяться 
на рiвнiй вiдстанi одне вiд одного” (Aet. ii. 1; Dox. 

327, 329). 
Всесвiт, за Анаксимандром, розвиваeться сам по собi, 

без втручання олiмпiйських богiв. Джерелом 
iснування всього сущого Анаксимандр вважаe деяке 

нескiнченне, „нестарiюче”(божественне) начало - 
апейрон  - якому властивий безперервний рух. Сам 

апейрон, як те, з чого все виникаe i в що 
перетворюeться, e дечим, що постiйно перебуваe – 

воно e незнищенним, безмежним i вiчним. (До 
Аристотеля слово „апейрон”, у всiх античних  

мислителiв, включаючи Анаксимандра, виступало як 
прикметник, тобто атрибут певного iменника). 



Нескiнченнiсть i Дух 
У бiльшостi метафiзичних вчень присутнi загальнi 

особливостi людського явища Дух. Вiн традицiйно 
вважаeться: 

- всюдисущим i все проникаючим; 
- вiчним i незмiнним; 
- безсмертним i незнищенним; 
- непiзнаванним I незбагненним; 
- аморфним; 
- унiкальним.  
Всi цi характеристики свiдчать про те, що вiн 

знаходиться на рiвнi, вищому за просторовий 
(безмежнiсть, всюдисущiсть), часового (вiчнiсть, 
безсмертя) та археморфного (незбагненнiсть, 
аморфнiсть, унiкальнiсть). 



Арiстотель 



    Великий вклад у пiзнання нескiнченностi 
зробив  Арiстотель, роздiливши ii на 
потенцiальну i актуальну (пiд актуальною 
маючи на увазi реальнiсть iснування 
нескiнченних речей) i впритул пiдiйшовши з 
цього боку до основ математичного аналiзу, а 
також вказавши на п'ять джерел вчення про 
неi: 

∞ час 
∞ роздiлення величин 
∞ невичерпнiсть природи, що творить 
∞ саме поняття границi, що виштовхуe за ii межi 
∞ мислення, що e неспинним 



 

Неосяжнiсть, Безмежнiсть в Бiблii 
    У вiдношеннi до простору, наш Бог i необмежений, 

безкрайнiй, не зумовлений нiякою географiчною 
територieю й космiчними просторами. Вiн, як 
Духовне Eство, фактично e надпросторовий i 
надприродний. Нiхто й нiщо, навiть найбiльш 
обширне, не може Його охопити чи вмiстити. 
Навпаки, ввесь обмежений свiт i космiчнi простори 
абсолютно залежать вiд Нього. Бог перевищуe 
всяку вимiрнiсть, переходить межi людського 
розумiння, знання й досвiду. Вiн пробуваe всюди та 
скрiзь Своeю духовною iстотою й e повнiстю 
присутнiй у кожному мiсцi Своeю надприродною 
силою, владою та знанням. Щоправда, через 
безтiлеснiсть Бога й пiзнавальну обмеженiсть 
людського розуму й органiв чуття нам тяжко 
повнiстю збагнути недосяжнiсть i безмежнiсть Божоi 
сутностi. 



Вiчнiсть (Споконвiчнiсть, Повсякчаснiсть, 
Безчасовiсть) 

 
Пiд вiчнiстю ми розумieмо споконвiчнiсть 

(безпочатковiсть, безконечнiсть, нескiнченнiсть) 
Божоi сутности у вiдношеннi до часу. 

Вiчноживий Бог вiкiв — це першопричина часу, 
часових iнтервалiв, епох i перiодiв, Вiн зумовлюi 

часовi послiдовностi. Бог вiчноживий, бо Той, 
Хто iснуe з причини Своei своeрiдноi сутности-
iстоти й маe буття в Самому Собi, мусiв бути 
повсякчасно й буде продовжувати Своe буття 
нескiнченно (1 Мойс. 21:33; Псальма 89:2; 101: 
27,28; Iсаi 57:15; 2 Петра 3:8; Юдеiв 1:2; 11:3; 

Iвана 1:3). 





Поняття нескiнченностi в математицi 
може характеризувати процеси, якi 

вiдбуваються в природi або 
здiйснюються самою людиною. 

Розглядаючи такi процеси, 
припускаeмо, що пiсля кожного 

виконаного кроку — геометричноi 
побудови чи арифметичноi операцii— 
завжди вдасться здiйснити наступний. 

Наприклад: 1,1 + 1 = 2, 2 + 1 =3, ..., (п— 
1) + 1 = п,... . Якщо знехтувати 

неминучими фiзичними обмеженнями, 
що накладаються на перебiг такого 

процесу i вважати його продовженим як 
завгодно далеко, то в результатi 

дiстанемо множину N тих чи iнших 
крокiв.  



Зенон Елейський 
     Вченi тiльки починали 

змiцнювати логiчний фундамент 
математики пiсля вторгнення 
несумiрностей, коли старон 
грецький фiлософ Зенон 
Елейський (середина 5 ст. н. e.) 
висловив думку, глибина i 
значення якоi стали зрозумілими 
лише в наш час. Зенон перший 
чiтко висловив iдею просторовоi i 
математичноi нескiнченностi. Вiн 
же висунув 45 аргументiв 
(апорiй), в яких поставив складнi, 
глибокi питання, що розкривали 
дiалектичну суперечнiсть понять 
скiнченного нескiнченного.  



Апорii 
   Апорiя (грец. ἀπορία, «безвихiдне становище») 

— це вигалана, логiчно вiрна, ситуацiя 
(твердження, судження або висновок), яка не 
може iснувати в реальностi. Варто вiдpiзняти 
апорiю та парадокс. Парадокс, на вiдмiну вiд 
апорii, e ситуацieю, яка може iснувати в 
реальностi, але не маe логiчного пояснення. 
Апорii вiдомi ще з часiв Сократа. Апорii Зенона: 

∞ Дихотомiя  
∞ Ахiлле́с i черепа́ха  
∞ Cтрiла 

 



Дихотомiя 
∞ Дихотомiя — одна з апорiй Зенона Елейского, що 

стверджуe про логiчну неможливiсть руху. 
∞ Щоб подолати шлях, треба спочатку подолати половину 

шлях, а щоб подолати половину шляху, треба спочатку 
подолати половину половини, i так до нескiнченностi. Ця 
апорiя заснована на нескiнченнiй дiлимостi простру i 
припущеннi, що для здiйснення нескiнченноi кiлькостi дiй 
необхiдний нескiнченний час. 

∞ Через те, що апорiя сформульована словесно i маe рiзнi 
тлумачення, iснуe математичне пояснення: 

∞ «Так як меньшi вiдрiзки проходяться за меньший час, то 
загальний час дорiвнюe сумi спадного ряду 
1/2+1/4+1/8+…, тобто одиницi.» 



Ахiллес i черепаха 
 Прутконогий Ахiллес нiколи не наздожене черепаху, 

якщо спочатку руху черепаха знаходиться попереду на 
деякiй вiдстанi вiд нього. 
Припустимо, що Ахiллес бiжить в десять раз швидше 
нiж черепаха, i знаходиться вiд неi на вiдстанi 1 
кiлометр. За той час, за який Ахiллес пробiжить цей 
кiлометр, черепаха проповзе 100 метрiв Коли Ахiллес 
пробiжить 100 метрiв, черепаха проповзе 10 метрiв, i 
так процес буде вiдбуватися до нескiнченностi, Ахiллес 
так нiколи i не наздожене черепаху. 



Стрiла Стрiла, що летить, нерухома, тому що в кожний 
момент часу вона займаe рiвне собi положення, тобто 
знаходиться в станi спокою; так як вона знаходиться в 
станi спокою в кожен момент часу, то знаходиться в 
станi спокою у всi моменти часу, тобто завжди. 
Ця апорiя направлена проти уявлення про 
безперервну величину як про суму нескiнченного 
числа неподiльних часток. Сучаснi уявлення розглядають 

стрiлу в просторi з введеними 
швидкiсними розмiрностями i 
тим самим вирiшують софiзм. В 
такому просторi об`eкт, що 
рухаeться, не iдентичний до 
нерухомого. Проте, з точки зору 
сучасноi науки в цiй аропii e 
доля правди (Квантовий ефект 
Зенона). 



Евклiд 
Ми не можемо розпочати вести мову про 

нескiнченнiсть у Евклiда, не згадавши певнi 
вiдомостi про iсторiю простих чисел: 

Шукаючи першооснову речей, вченi звернули 
увагу, що числа можна подавати у формi 
добутку iнших, вже неподiльних чисел. Цi 
останнi мають лише два дiльники, тобто 
дiляться тiльки самi на себе i на одиницю. 
Такими e, наприклад, 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19,... iх 
назвали простими, бо вони нiби числовi 
цеглини, з яких можна утворити будь-яке 
велике число. Якщо простi числа — цеглини 
для побудови iнших чисел, то виникаe 
питання: скiльки iх? 

 



 

Заспокiйливу вiдповiдь дав старогрецький 
математик Евклiд (111 ст. до н. e.). 

Нескiнченнiсть вже була в опалi, тому 
свою теорему про нескiнченнiсть 

множини простих чисел вiн сформулював 
в такiй формi: «Первiсних (тобто простих) 

чисел iснуe бiльше вiд будь-якого 
названого числа iх». Довiв вiн ii методом 

вiд супротивного, теж вiртуозно 
обминувши поняття нескiнченностi. Його 

доведення — справжнє чудо 
математичноi творчостi, де нескiнченне 

потрапило в пастку скiнченного. 
 



Доведення 

Якщо М складене, то воно обов'язково маe принаймнi один 
простий дiльник. Але ним не може бути жодне з простих 
чисел 2, 3, 5,..., р. Бо при дiленнi М на кожне з цих чисел 

дiстаeмо в остачi одиницю. Тобто воно маi простий дiльник 
q > p. Припущення, що iснуe найбiльше просте число, 
знову привело нас до суперечностi. Отже, воно було 
неправильним. Найбiльшого простого числа не iснуe. 

Множина iх нескiнченна. 

Припустимо, що множина простих чисел 
скiнченна. Тодi iснуe найбiльше просте 

число р. А коли так, то можна 
перемножити всi простi числа вiд 

найменшого (числа 2) до р: 2 • 3 • 5 ... р. 
Збiльшимо добуток простих чисел на 1 i 
знайдену суму позначимо через М : (2 • 3 
• 5 ... ... р) +1 = М. Оскiльки число М > 1, 
то воно або просте, або складене. Якщо 

М просте, то виникаe суперечнiсть iз 
зробленим припущенням. 



Архiмед 
Архiмед розглядав три пари множин нескiнченностей 

розмiрностi i стверджував, що iх розмiрностi попарно 
спiвпадають. 

Сама гiпотеза, що розмiр деякоi нескiнченноi множини 
спiвпадаe з розмiром iншоi нескiнченноi множини, 

маe на увазi, що не всi множини нескiнченноi 
розмiрностi мають однакову розмiрнiсть. 

Ми маeмо тут нескiнченнi множини об’eктiв, що мають 
визначенi i рiзнi розмiри; з цими величинами 

проводяться певнi дii, щось на зразок взаeмно-
однозначноi вiдповiдностi. В цьому випадку Архiмед 

говорить про актуальнi нескiнченностi майже так, 
наче iм протиставленi числа в звичайному розумiннi. 



Лукрецiй 
Навiть якщо бiльшiсть математикiв зiйшлося з 

аргументом Аристотеля про потенцiйнi нескiнченностi, 
були i iншi, якi доводили iснування випадкiв дiйсноi 

нескiнченностi.  
В 1 столiттi до н. е. Лукрецiй написав поему „Про 

природу речей”, в якiй вiн суперечив твердженню, що 
всесвiт обмежений в просторi. Його аргументи досить 

простi.  
Нехай всесвiт скiнчений, значить, вiн маe межу. Тепер, 

якщо дехто наблизиться до цiei межi i кине деякий 
об’eкт, то нiщо не перешкодить руху цього об’eкта, 

адже якби щось зупинило його, то це щось лежало б 
на межами всесвiту, а нiщо не знаходиться поза 

всесвiтом за визначенням. Ми, звичайно, знаeмо, що 
доведення Лукрецiя невiрне, адже всесвiт може бути 

обмежений (границею), не маючи при цьому межi.  



 

Iндiйськi математики працювали над введенням 
нуля у свою систему числення протяго 500 рокiв, 

починаючи з Брахмагупти в шостому столiття. 
Проблема, з якою вони боролися, полягала в 

пiдкорення нуля основним арифметичним 
операцiям. Бхаскара 11 писав в „Бiджаганiтi”: 

„Число, що дiлиться на нуль, стаe дробом з нулем в 
знаменнику. Такий дрiб е нескiнченною 

величиною. Ця виличина, що складаeться з 
чогось, що маe нуль в знаменнику, не терпить 

жодних змiн, хоча до неi можна додавати, вiд неi 
вiднiмати; як жоднi змiни не вiдбуваються в 

нескiнченному i незмiнному Бозi, коли 
створюються i руйнуються свiти, хоч величезна 

кiлькiсть живих iстот поглинаeться i народжуeться 
знову.” 



 

Джордано Бруно, не 
будучи математиком чи 

вченим, активно 
виступав на пiдтримку 
нескiнченностi всесвiту 

в роботi „Про 
нескiнченiсть всесвiту i 

свiтах” (1585). 
Iнквiзицiя, осудивши його, 

пiддавала тортурам 
його 9 рокiв – це було 

зроблено, щоб змусити 
його визнати 

скiнченнiсть всесвiту. 
Вiн вiдмовився змiнити 
свою точку зору, i був 
спалений в 1600 роцi. 



Галiлей 
Галiлей наляканий участю Бруно в лапах iнквiзицii, 

став дуже обережним у висловлюваннi своiх 
поглядiв. Вiн торкаeться теми нескiнченностi в 

„Бесiдах i математичних доведеннях, що 
торкаються двох нових царин науки”(1638), де 

вивчаe задачу про два концентричнi кола з 
центром в т. О, де дiаметр бiльшого кола А 

перевищуe дiаметр меншого кола В у два рази. I 
хоча дiаметр першого кола бiльший за дiаметр 
другого – вони мають однакову кiлькiсть точок. 
Галiлей запропонував додати до меншого кола 
нескiнченне число нескiнченно малих промiжкiв, 

щоб зробити його рiвним з бiльшим, але при 
цьому вони також повиннi мати однакове число 

точок.  

А 

В 

О 



Далi вiн приводить iнший парадокс, схожий з 
парадоксом кiл, проте на цей раз з числами, так що 
жоднi нескiнченно малi не можуть бути введенi для 

виправлення ситуацii. 
Галiлей представив стандартну взаeмнооднозначну 

вiдповiднiсть мiж додатними цiлими числами i iх 
квадратами. З одного боку звiдси виходить, що число 

повних квадратiв спiвпадаe з кiлькiстю всiх чисел. 
Проте бiльшiсть чисел не e повними квадратами. 

Галiлей стверджуe, що це може означати тiльки одне: 
„множина всiх чисел нескiнченна, i кiлькiсть повних 

квадратiв не бiльше i не менше кiлькостi всiх чисел; i, 
нарештi, поняття „дорiвнюe”, „бiльше” i „менше” не 
можна застосувати до нескiнченностi, а тiльки до 

скiнченних величин.” 
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