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Відображенням потреби суспільства в
підготовці людей, які не тільки володіють
певним обсягом знань, але й мають різно-
сторонній досвід діяльності є компетентніс-
ний підхід до навчання, який нині
впроваджується в українську систему
освіти. Основна ідея цього підходу полягає
в тому,  що головним результатом освіти
мають стати не окремі знання, навички й
уміння, а здатність і готовність людини до
ефективної й продуктивної діяльності в
різних соціально-значущих ситуаціях. У
зв’язку з цим, у рамках компетентнісного
підходу провідним постає завдання не
стільки нарощування обсягу знань, скільки
надбання різностороннього досвіду діяль-
ності [7]. Ще однією відмінністю компе-
тентнісного підходу від домінантного нині
знаннєвого є його націленість на оцінку,
рефлексію суб’єктом навчального процесу
своїх можливостей, усвідомлення меж
своєї компетентності й некомпетентності.

У вітчизняних і закордонних дослід-
женнях представлені різні підходи, а відпо-
відно й різні класифікації компетентностей,
якими має володіти випускник загально-
освітнього закладу, їх аналіз наведено у [5].
Цілком слушним, на наш погляд, є виділені
С.А.Раковим [8] математичні компетент-
ності, які доцільно формувати в учнів у
процесі навчання математики в школі:
процедурна, логічна, дослідницька та

методологічна компетентності. Ми також
притримуємося думки М.І.Бурди [2], що
варіації змісту курсу математики (зокрема
поглибленого), а відповідно й математичні
компетентності учнів, які поглиблено
вивчають математику, зумовлені природою
тих математичних моделей, які застосову-
ються у різних галузях математики (в
алгебрі, геометрії, математичному аналізі,
статистиці, теорії ймовірностей тощо) й
принципом поступового моделювання про-
фесійної діяльності фахівця-математика.

Тому важливого значення набуває фор-
мування в учнів дослідницької компетент-
ності як інтегрованої якості особистості, що
є вираженою в усвідомленій готовності й
спроможності суб’єкта самостійно опано-
вувати або створювати системи нових
знань у результаті зміщення акцентів у
діяльності: від функціональної до перетво-
рювальної на основі попередньо опанова-
них знань, навичок, умінь. Дослідницька
компетентність учнів, які вивчають мате-
матику поглиблено, природно спрямована
на сферу математичних об’єктів.

Слід констатувати, що учні в процесі
здійснення дослідницької діяльності прохо-
дять шлях від цілепокладання до рефлексії
результатів своєї діяльності й обмежень, які
накладаються. Певних результатів вони
досягають з опорою на допомогу вчителя,
застосовуючи як евристичні прийоми, так і
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відомі алгоритмічні підходи. Досвід
дослідницької діяльності дозволить учням
у подальшому застосовувати опановані
підходи у різних життєвих і професійних
ситуаціях.

Формування дослідницької компетентності
відбувається у процесі усвідомленого
переходу учня в позицію дослідника через
ненасильницький, добровільний вибір мети
діяльності, шляхів і засобів її реалізації,
рефлексію досягнутих результатів.

Форми організації дослідницької діяль-
ності можуть бути різноманітними. Голов-
ною їхньою особливістю є те, що вони
зумовлені психолого-педагогічними зако-
номірностями навчального процесу й
логікою математичного наукового пізнання
і спрямовані на отримання учнями нових
знань. Поряд із цим метою дослідницької
діяльності є не лише кінцевий результат,
але й сам процес, у ході якого вдосконалю-
ються дослідницькі й математичні здібності
учнів. Досвід дослідницької діяльності учні
можуть, зокрема, набувати у ході підготов-
ки й проведення уроків-семінарів.

У даній статті наведемо приклад уроку-
семінару у 8 класі з поглибленим вивченням
математики з теми: „Скінченні й нескінченні
множини, зліченні й незліченні множини”
[6]. Метою такого уроку є набуття учнями
досвіду дослідницької діяльності у процесі
поглиблення й узагальнення знань про опе-
рації над множинами, потужність множини,
про різні види множин (скінченні, нескін-
ченні, зліченні й незліченні множини), у
процесі встановлення зв’язків між поняття-
ми теми „Множини”; формування понять
учнів про незліченні множини, множини
потужності континууму; узагальнення
способів діяльності у ході задання взаємно
однозначної відповідності між множинами,
при доведенні зліченності множин; форму-
вання умінь учнів доводити незліченність
множин.

На попередньому уроці учні отримали
завдання для самостійного опрацювання,
загальні рекомендації щодо змісту допові-
дей на семінарі.

Питання для самостійного опрацю-
вання:

1. Незліченні множини.
2. Множини потужності континууму

(континуальні множини).
3. Операції з множинами. Різниця

двох множин.
4. Парадокси теорії множин.
Рекомендації щодо змісту доповідей

на семінарі
1. Незліченні множини. Доведення незлі-

ченності множини нескінченних послідов-
ностей, елементами яких є цифри 0, 1.
Рекомендована література: [4, с.55-57].

2. Довести, що множина всіх десят-
кових дробів (скінченних і нескінченних) з
інтервалу від 0 до 1 (не включаючи межі) є
незліченною. Рекомендована література:
[1, с.94-97], [3, с. 30-31].

3. Проаналізувати операції над множи-
нами, провести аналогії з операціями над
числами, ввести означення різниці множин
і доповнення однієї множини до другої.
Рекомендована література: [1, с. 23-29],
[3, с. 6-8].

4. Розглянути парадокс перукаря (пара-
докс Расела)  та різні його формулювання.
Рекомендована література: [3, с. 34-36], [9].

Доцільно розподілити учнів на групи
(по 6 – 7 осіб у кожній) і порадити їм
призначити доповідача і співдоповідача,
рецензента, опонентів.

Завданням доповідача і співдоповідача
є опрацювання питання, яке призначене
для даної групи,  підготовка доповіді й
попереднє ознайомлення учасників своєї
групи з доповіддю. Рецензенти на уроці
представляють доповнення до основної
доповіді, виділяють основні думки, основні
етапи в доведеннях, якщо вони були.

Дуже важливою є роль опонентів. Їх в
групі має бути три, відповідно до кількості
питань, винесених на семінар для інших
груп. Опоненти попередньо знайомляться
не лише з матеріалом своєї групи,  а й із
тим, який готують інші групи. Основна
мета підготовки опонентів у тому, щоб
вони могли, з одного боку, критично
оцінити представлені доповіді, виявити в
них можливі недоліки або неточності, а з
іншого,  –  допомогти всім учням класу
закріпити отримані нові поняття чи факти.
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Тому опонентами доцільно призначати
учнів, схильних до критичного мислення.
Попередньо, можливо, порекомендувати,
які саме запитання слід задавати, щоб усі
учні класу могли закріпити нові знання.
Вчителю доцільно заздалегідь проконтро-
лювати й скоректувати роботу доповідачів,
рецензентів і опонентів.

Розпочинаємо урок із перевірки домаш-
нього завдання й актуалізації базових знань.
Для цього пропонуємо дати відповіді на
запитання: 1) чи буде множина функцій
виду baxy += , де Zba Î, , зліченною?
2) які ще аналогічні приклади зліченних
множин Ви можете навести? 3) чи можна
стверджувати, що множина трійок );;( cba ,

Ncba Î,, , є зліченною? 4) які властивості
зліченних множин Ви використали? 6) які
відомі Вам способи доведення зліченності
множини раціональних чисел?

Проводимо експрес-контроль у вигляді
математичного диктанту. Правила прове-
дення диктанту: якщо учень погоджується
із висловлюванням учителя, то він ставить
одиницю, якщо не погоджується, – нуль.
Учні виконують завдання на листках із
копіркою. Один листок віддають учителеві,
інший залишають собі для самоперевірки.
У процесі перевірки ті висловлювання, які
були хибними, мають бути виправлені на
істинні (усно). Кожне правильно виконане
завдання оцінюється в 1 бал:  1) якщо B  –
зліченна множина і BA Ì , то обов’язково
A  –  скінченна (ні; A  може бути злічен-
ною); 2) якщо A  – скінченна множина і

BC Ì , а між множинами A  і C  можна
встановити взаємно однозначну відповід-
ність, то B  обов’язково є нескінченною (ні;
B  може бути скінченною); 3) якщо
множини A  і B  – скінченні і )()( BnAn = ,
то між ними можна встановити взаємно
однозначну відповідність (так); 4) Якщо
A , B , C  – скінченні множини і BC Ì , а
між множинами A  і C  можна встановити
взаємно однозначну відповідність, то

)()( BnAn <  (так); 5) між множиною
цифр {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} та множиною
всіх її підмножин можна встановити
взаємно однозначну відповідність (ні; всіх

одноелементних підмножин даної множи-
ни – 10 штук, а є ще й інші підмножини);
6) кожна скінченна множина містить хоча б
одну зліченну підмножину (ні); 7) кожна
зліченна множина містить хоча б одну
скінченну підмножину (так); 8) дві множи-
ни називають рівнопотужними, якщо між
ними можна встановити взаємно однозначну
відповідність (так); 9) якщо дві множини
рівнопотужні третій, то вони рівнопотужні
між собою (так); 10) між довільною
зліченною множиною і множиною цілих
чисел можна встановити взаємно однознач-
ну відповідність (так).

Після самоперевірки математичного
диктанту пропонуємо учням поміркувати
над запитанням, чи кожна нескінченна
множина є зліченною (можна згадати
теорему про потужність множини всіх
підмножин непорожньої множини). Для
висвітлення цього питання запрошуємо
одного з учнів, який робить повідомлення
на тему „Незліченні множини”.

Повідомлення 1. У своєму повідомленні
доповідачі звертають увагу на те, що
попередньо розглянуті множини були або
скінченними, або зліченними, і цей факт
наводить на думку, що незліченних
множин взагалі не існує.  Тоді всі
нескінченні множини були б рівнопотужні
множині натуральних чисел. Однак це не
так. Розглядається множина нескінченних
послідовностей, утворених цифрами 1 і 0 і
доводиться її незліченність. Відповідне
пояснення будують, користуючись підхо-
дами, запропонованими В.Я.Віленкіним [4,
с.55-57]. Рецензенти можуть зауважити,
що процес, описаний у повідомленні,
називається діагональним процесом Канто-
ра і він застосовується для доведення факту
незліченності множини нескінченних
десяткових дробів, які належать відрізку
числової прямої від 0  до 1. Опоненти
можуть задати запитання: 1) як можна
реалізувати діагональний процес Кантора
для нескінченних послідовностей, елемента-
ми яких є цифри 0,  1,  2,  3;  2)  чи буде
зліченною множина таких послідовностей;
3) чи будуть рівнопотужними множини
послідовностей, елементами яких є цифри 0,
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1, цифри – 0, 1, 2, 3, цифри – 0, 1, 2, 3, 4, …, 9.
Повідомлення 2. Учні наводять строге

доведення того, що множина всіх десятко-
вих дробів (скінченних і нескінченних) з
інтервалу від 0 до 1 (не включаючи межі) є
незліченною. Рецензенти зауважують, що
потужність множини точок числової
прямої, які знаходяться на відрізку від 0 до
1 називають потужністю континууму.
Опоненти можуть запропонувати учням
пояснити, чому запропоновані нижче
множини мають потужність континууму:
1) множина точок числової прямої, які
знаходяться на відрізку від 1  до 10;

2) множина точок відкритого півкола
радіуса 4 см; 3) множина точок числової
прямої; 4) множина точок квадрату.

Пропонуємо учням навести приклади
відомих множин, які мають потужність
континууму. Узагальнюємо та системати-
зуємо разом із учнями відомості щодо
поділу множин на певні види, аналізуючи
схему (рис. 1). Існування множин, потуж-
ність яких в деякому сенсі „більша” конти-
нууму, можна пояснити використовуючи
теорему про нерівнопоужність множини і
множини її підмножин.

Рис. 1. Види множин

Підсумовуємо відомості щодо операцій з множинами (рис. 2).

Рис. 2. Порівняння операції над множинами

Повідомлення 3. У своєму повідомлен-
ні доповідачі вводять поняття різниці двох
множин, формальний запис означення,

який ілюструють за допомогою діаграм
Ейлера-Венна (рис. 3) і відповідними
прикладами. Контролюють і коментують

Операції над множинами

Об’єднання Перетин

1) ABBA È=È
2) AA =ÆÈ
3) ))()( CBACBA ÈÈ=ÈÈ
4) якщо BAÌ , то BBA =È

1) ABBA Ç=Ç
2) Æ=ÆÇA
3) ))()( CBACBA ÇÇ=ÇÇ
4) якщо BAÌ , то ABA =Ç

Множини

скінченні нескінченні

Æ ; }3,2,1{ ;
множина

учнів вашого
класу

зліченні незліченні

N; Z; Q

континуальні неконтинуальні
не

множина точок
числової прямої та

множина точок
будь-якого її

відрізка

множини, потужність
яких „більша”

континуума, нами не
розглядались, але такі

множини існують
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розв’язання вправ 1, 2, 3.
Вправа 1. Нехай A  –  множина точок

числової прямої,  які знаходяться на
відрізку від 2  до 6  (2  і 6  включно), B  –
множина точок числової прямої, які
знаходяться на відрізку від 1  до 4  (1  і 4
включно). Визначте, якою буде множина:
а) BA \ ; б) AB \ ; в) )\()\( ABBA È ;
г) )\()\( ABBA Ç .

Вправа 2. Нехай
},12|{ ZmmxxA Î-== ,

},14|{ ZnnxxB Î+== .
Знайдіть множину: а) BA \ ; б) AB \ .

Вправа 3. Знайдіть множини
)\( CBAÈ  і CBA \)( È , якщо

},10|{ ZxxxA Î<£= ,
},51|{ ZxxxB Î<£= , }3;2{=C .

Рецензенти можуть підкреслити, що
якщо AB Ì , то різниця BA \  називається
доповненням множини B  до множини A
і позначається AB . Наприклад, доповнен-
ням множини гострокутних трикутників
до множини всіх трикутників буде множи-
на прямокутних і тупокутних трикутників.
Опоненти можуть задати такі запитання:
1) нехай A , B  – множини; знайдіть:
а) A\Æ ; б) Æ\A ; в) AA \ ; г) BA \ ,
якщо Æ=Ç BA ; 2) співвідношення між
множинами зображено за допомогою
кругів Ейлера (рис. 4). Яка кількість
елементів у множинах )(\ BAC È ,

)(\ BAC Ç , )(\)( BABA ÇÈ ?

Рис. 3. Різниця множин Рис. 4. До питань опонента

Підсумовуючи повідомлення учнів
пропонуємо дослідити певні аналогії у
властивостях операцій з числами (дода-
вання, віднімання, множення) і операцій із
множинами (об’єднання, перетин, різниця
множин).

Пропонуємо учням знайти помилки у
записах таблиці (табл. 1) та навести
відповідні контрприклади. Слід звернути
увагу учнів на останні два рядки таблиці.

Виконання рівностей
)()()( CABACBA ÇÈÇ=ÈÇ  і
)()()( CABACBA ÈÇÈ=ÇÈ

доцільно проілюструвати за допомогою
кругів Ейлера для випадку, коли

Æ¹ÇÇ CBA . Інші випадки можна
запропонувати учням дослідити самостій-
но й зробити відповідні висновки.

Таблиця 1
Властивості дій над числами Властивості операцій із множинами

abba +=+ ABBA È=È
)()( cbacba ++=++ )()( CBACBA ÈÈ=ÈÈ

aa =+ 0 AA =ÆÈ
abba ×=× ABBA Ç=Ç

)()( cbacba ××=×× )()( CBACBA ÇÇ=ÇÇ
00 =×a Æ=ÆÇA

cbacba -+=-+ )()( CBACBA \)()\( È=È  (невірно)
cabacba ×+×=+× )( )()()( CABACBA ÇÈÇ=ÈÇ

)()( cabacba +×+=×+  (невірно) )()()( CABACBA ÈÇÈ=ÇÈ

12

15

9

3 5A

BA \

B
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Повідомлення 4. У повідомленні учні
розглядають різні варіанти представлення
парадоксів теорії множин: парадокс перу-
каря (парадокс Расела), виявляють причи-
ни їхнього виникнення й способи подо-
лання. Рецензенти можуть доповнити, що
парадокс перукаря має кілька формулю-
вань. Особливо слід підкреслити, що існує
помилкова думка, що парадокс Расела та
інші антиномії демонструють суперечли-
вість теорії множин Г.Кантора, однак, це
не зовсім так. Вони лише вказують на
недопустимість занадто „вільного” користу-
вання поняттями, що описуються через
поняття множини за Кантором (зокрема
таких, як множина всіх множин).

У кінці уроку разом із учнями доцільно
проаналізувати позитивні й негативні
моменти, з якими вони зіткнулися під час
підготовки до уроку та в ході його прове-
дення. Для цього пропонуємо відповісти
на запитання: 1) які були складнощі у
підготовці до уроку? 2) чи користувалися
Ви додатковою літературою у процесі
підготовки свого повідомлення? 3) яку
додаткову літературу Ви могли б рекомен-
дувати по відповідному питанню?  4)  як
краще, на Вашу думку, організувати
роботу рецензентів, опонентів?
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