
  Іншою думкою є 
те, що він похо-
дить від грецької 
літери ω омега, 
останньої літери в 
грецькому алфа-
віті. Або ще, так 

як уся верстка проводилась вруч-
ну, ∞ легко версталася як 8 пове-
рнута на 90°. 

Нескінченність у математиці 

    Серйо-
зне дослі-
д ж е н н я 
н е с к і н -
ченно ма-
лих чисел розпочав 
Ісак Ньютон (аналіз 

не с к і н ч енно 
малих), який 
потім розвину-
вся у потужну 
теорію дифе-

НЕСКІНЧЕННІСТЬ НАВКОЛО НАС 

СПЕЦВИПУСК 

   Введення символу нескін-
ченності ∞ часто припису-
ють Джону Волісу в 1655 в 
його творі De sectionibus 
conicis. Одна з думок про те, 
чому він вибрав цей символ 
є те, що він походить з рим-
ського запису числа 1000 
який походив від етруського 
запису числа 1000, який 
мав вигляд на зразок цього 
CIƆ і інколи використовува-
вся для позначення поняття 
«багато».  

Нескінченно малі числа Нескінченно великі числа 

 Нескінченно 
великі числа 
(множини з 
нескінченною 
кількістю еле-
ментів) вивчав ще Галілео 
Галілей.  Теорія множин Ге-

орга Кантора 
звела поняття 
нескінченно ве-
ликих чисел до 
поняття нескін-
ченних множин. 

  

Нескінченність в 
більшості культур 
з'явилась як абст-
рактне кількісне 
позначення чогось 
неосяжно велико-
го в застосуванні 
до сутностей без 
просторових або 
часових меж. 
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Опанас: Що є вічність? 

Яків: Те, що істина. 

Опанас: Що є істина? 

Яків: Те, що пречисте, нетлінне і єдине. 

Опанас: Не можна кілька розповісти ясніше? 

Яків: Те, що скрізь, завжди, все у всьому є. 

Опанас: Відріж якомога простіше. 

Яків: Те, що скрізь і ніде [9, c.404]. 

Григорій Сковорода 



Кризи у математиці, пов'язані з нескінченними 
числами 

   Стародавня Греція — відкриття несумірних відрізків у 
школі Піфагора; апорії Зенона. 

Парадокси теорії множин  -                                                   

континуум-гіпотеза — теореми про неповноту арифметики 
Давида Гільберта  - фактично не розв’язані до 
сьогоднішнього часу. 

Розвязала цю проблему теорія границь, в якій нескінченно мала—
це не число, а процесс, який наближається до нього. 

  Проблема математичного аналізу— незрозумілий стан 
нескінченно малої  величини—то її представляли як  нуль, або 

приймали за довільну сталу величину. 

 

Розв'язана Аристотелем, введенням понять актуальної 
та потенційної нескінченності.  

Математичному походженню символу 
нескінченності передував релі-

гійний аспект . 

СПЕЦВИПУСК 
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Вміти слухати тишу 
- означає бути зда-
тним почути не-
скінченність. 

Ен Вілсон Шеф 



СПЕЦВИПУСК 

Нескінченність у фізиці та астрономії 

Геоцентрична картина 
світу Птолемея —                      

в центрі Всесвіту     —                   

Геліоцентрична карти-
на світу Коперника — 
в центрі Всесвіту—

Сонце. 

Всесвіт Ейнштейна — пояснюється теорією 
відносності з уточненнями—існування 
чотиривимірного простору—часу. 

 В сучасній фізичній космології домінує теорія Великого ви-
буху, за якою Всесвіт, у тій формі, в якій ми можемо його собі 
уявити, зародився приблизно 13,8 млрд років тому. Питання про 
те, що передувало, і чи щось взагалі передувало, Великому вибу-
ху, залишається нерозв'язним. Залишається нез'ясованою доля 
Всесвіту в далекому майбутньому — обмеженням тут є недостат-
ність даних про його фізичні параметри. 

 За сучасними уявленннями природознавства про форму 
Всесвіту він є замкненим, тобто має скінченний об'єм, хоча й не-
обмежений. Космологічний параметр густини, який визначає фо-
рму Всесвіту дещо більший від одиниці. Просторових границь 
Всесвіту фізична космологія не встановлює, але, водночас, існу-
ють межі віддаленості небесних тіл, які людина може спостеріга-
ти, пов'язані із скінченністю швидкості світла та віком Всесвіту. 
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Еволюція поглядів на будову Всесвіту   

 Будучи буттям ко-
роткочасним, ми 
не здатні охопити 
нескінченність. 

Блез Паскаль 

Якби двері 
сприйняття були 
чисті, все поста-
ло б людині та-
ким, як воно є - 
нескінченним. 

Вільям Блейк 



      Поняття нескінченності 
розвивалось у філософії і 
теології поряд із точними 
науками та природознавст-
вом. Наприклад, у теології 
нескінченність Бога не стіль-
ки дає кількісне визначення, 
скільки означає необмеже-
ність і незбагненність. У фі-
лософії нескінченність дов-
гий час розглядалася також 
як атрибут простору і часу; в 
наші дні це дискусійне пи-
тання космології. Напри-
клад, найдавнішим симво-
лом нескінченності, що зу-
стрічається в абсолютно різ-
них культурах, є змій Уробо-
рос, якого іноді зображають 
таким, що згортається у ви-
гляді перевернутої вісімки. 

НЕСКІНЧЕННІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ, РЕЛІГІЇ, ЖИТТІ 

Ми летимо на  
грудочці бруду в 

нескінченність, самі 
не знаємо для 
чого , і ми, 
безперечно, 
помремо. 
Андре Моруа 

Пояснительная  под-
пись  под  рисунком.  
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СПЕЦВИПУСК 

 У філософії інтенсивно дис-
кутувалися два питання, по-
в'язані з нескінченністю: пи-
тання про скінченність чи 
нескінченність всесвіту в 
просторі та часі і питання 
про можливість нескінчен-
ного поділу. Актуальність 
цих філософських питань 
дещо зменшилася із станов-
ленням сучасних природо-
знавчих теорій: фізичної ко-
смології та атомістики. 

Дослідження нескінченності ніколи не закінчиться.  пізнання не-
скінченності не є процес безперервного накопичення знань про 
неї, це, швидше, поетапний безперервно-історичний процес. На 
кожному етапі її пізнання розкриваються все нові і нові її 
сторони. Нескінченність є фундаментальною гносеологічної 
і онтологічної константою. Першим знанням про неї був 
апейрон Анаксімандра (VI ст. До н.е.), який означав нескін-
ченне суще. Представник пізнього піфагореїзму Архіт Таре-
нтський (IV ст. До н.е.) так доводив нескінченність всесвіту: 
"помістилися на самому краї Всесвіту ... був би я в змозі 
простягнути свою руку або палицю далі за межі цього краю 

Нескінченні лише 

Всесвіт та людсь-

ка дурість, при 

цьому відносно 

нескінченності 

першої я маю 

сумніви. 

Альберт Ейнштейн 

Нескінченність у житті Нескінченність у філософії 

Майбутнє нескінченності 


