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У статті розглядаються послідовності вивчення конструктивних схем визначення 
дійсного числа. Обґрунтовується можливість ефективної реалізації таких послідовно-
стей як у курсах математичного аналізу, так і при поглибленому вивченні математи-
ки в школі. 
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Постановка проблеми. Теорія дійс-
них чисел утворює фундамент, на якому 
базується курс математичного аналізу, як 
для класичних, так і педагогічних універ-
ситетів. Класичний підхід, що ґрунтуєть-
ся на теорії дедекіндових перерізів [3; 8], 
у сучасних курсах, як правило, змінюєть-
ся формальною теорією нескінчених де-
сяткових дробів [4] або аксіоматичним 
підходом [5]. Спостереження свідчать 
про те, що більша частина тих, хто упер-
ше вивчає основи аналізу з великими 
труднощами сприймають навчальний ма-
теріал, побудований на конструктивній 
базі, крім того конструктивний виклад 
матеріалу займає велику кількість часу по 
відношенню до аксіоматичного. У той же 
час, початкове ознайомлення з теорією 
дійсних чисел на основі аксіоматичного 
підходу, як обґрунтовано у дослідженні 
Г.О.Михаліна [6] є недоцільним для сту-
дентів математичних та педагогічних 
спеціальностей, також деякі аксіоми (на-
приклад, повноти) не є очевидними і ви-
кликають відчуття штучності. Проти ак-
сіоматичного підходу також виступають 
аргументи, пов’язані з тим, що на початку 
вивчення основ математичного аналізу 
неможливо обґрунтувати категоричність 
системи аксіом дійсних чисел. Зрозуміло, 
що аксіоматичний підхід є неможливим 

при вивченні теорії дійсних чисел у сере-
дній школі при поглибленому вивченні 
математики, де виникає необхідність 
строгих формулювань у теорії границь 
послідовностей. Очевидно, що вирішення 
вище визначених проблем можна шукати, 
з одного боку, в удосконаленні системи 
наступності при вивченні математичного 
аналізу, а з іншого в удосконаленні логі-
ко-структурних схем викладу теорії дійс-
них чисел на основі конструктивного під-
ходу. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблеми наступності у навчанні мате-
матики стають у центрі уваги сучасних 
досліджень. С.Є.Яценко та Н.В.Гриб [10] 
характеризують протиріччя у забезпечен-
ні наступності між загальноосвітньою та 
вищою школою при вивченні математи-
ки, роблячи акцент на їх об’єктивній при-
роді. Ґрунтовно питання наступності при 
вивченні математичного аналізу дослі-
джуються М.В.Босовським [2], на при-
кладі теорії границь їм виокремлено ета-
пи формування складних понять аналізу. 
Теоретичною базою для таких дослі-
джень стали роботи Н.А.Тарасенкової [7], 
у яких з позицій семіотичного підходу 
будується теорія формування понять у 
математиці. Питання вивчення студентів-
математиків педагогічних університетів 
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конструктивному визначенню дійсних 
чисел ретельно вивчаються у роботах 
Г.О.Михаліна [6], значна увага в яких 
приділяється мотиваційному аспекту, що 
пов'язаний з професійною діяльністю у 
майбутньому. Математична коректність 
логіко-структурних схем викладу матері-
алу на основі конструктивних підходів до 
побудови дійсних чисел досліджена в 
класичній роботі І.В.Арнольда [1]. У цій 
роботі як найбільш природний до сприй-
няття виділяється підхід Г. Кантора до 
визначення дійсних чисел, побудований 
на теорії фундаментальних послідовнос-
тей раціональних чисел, при цьому кон-
центрується увага на певних технічних 
труднощах, що з ним пов’язані. Канторів-
ський підхід має велике пропедевтичне 
значення, як явний приклад поповнення 
метричного простору. На сьогоднішній 
день підхід Г.Кантора до побудови дійс-
них чисел практично не застосовується 
при вивченні основ аналізу в основному 
через те, що початкове введення фунда-
ментальних послідовностей є неприрод-
ним для тих, хто лише вперше ознайом-
люється з поняттями аналізу. Таким чи-
ном, існує проблема ефективного та до-
ступного ознайомлення з теорією дійсних 
чисел, один із шляхів її вирішення – ви-
клад матеріалу на основі теорії фундаме-
нтальних послідовностей достатньо не 
досліджений і не висвітлений у науковій 
та методичній літературі. 

Мета статті – побудувати послідовну 
схему навчання теорії дійсних чисел на 
основі теорії фундаментальних послідов-
ностей раціональних чисел, теоретично 
обґрунтувати її дидактичну доцільність. 

Виклад основного матеріалу. Згідно 
підходу Г.Кантора кожне дійсне число 
ототожнюється з деякою фундаменталь-
ною послідовністю раціональних чисел. 
Дві такі послідовності { }nx  та { }ny  вва-
жаються еквівалентними,  якщо для будь-
якого додатного e  існує натуральне чис-
ло 0n  таке, що для будь-якого натураль-
ного 0nn ³  виконується нерівність 

e<- nn yx . Тут e  можна вважати раці-
ональними. Клас еквівалентності, що ви-
значається фундаментальною послідовні-
стю { }nx  позначаємо [ ]nx . З кожним та-
ким класом і ототожнюється дійсне чис-
ло. На класах еквівалентності вводяться 
звичайні арифметичні операції та дово-
диться їх коректність. Якщо [ ]nxx =  та 

[ ]nуу = , то  
[ ]nn yxyx +=+ , 
[ ]nn yxyx -=- , 
[ ]nn yxyx ×=× . 

Щодо операції ділення то в якості 
представника (з класу еквівалентності) 
дільника обираємо лише такі послідовно-
сті { }ny , що існує 0>e  таке, що e>ny  
для будь-якого натурального n . Тоді  

[ ]nn yxyx :: = . 
Із кожним раціональним числом мож-

на ототожнити стаціонарну раціональну 
послідовність, що складена з тих самих 
чисел. Після доведення коректності опе-
рацій можна довести, що дійсні числа з 
такими операціями утворюють структуру 
поля (доведення асоціативності, комута-
тивності, дистрибутивності операцій, іс-
нування єдиного оберненого та протиле-
жного елементів). 

Наступним етапом стає введення від-
ношення порядку на множині дійсних 
чисел. Згідно [1] число [ ]naa =  більше 
числа [ ]nbb = , якщо існує додатне (раці-
ональне) d  таке, що d>- nn ba , для 
усіх номерів n , що більші за деяке нату-
ральне 1n . Тут також необхідно доводи-
ти, що відношення “<” на множині дійс-
них чисел утворюють лінійний порядок. 
У тій самій роботі І.В.Арнольда [1] бу-
дуються схеми, в яких вводиться та дово-
диться коректність операції добування 
коренів, піднесення до степеня з дійсним 
показником, добування логарифмів. При 
такому підході далі можливо вже розви-
вати теорію границь для послідовностей 
дійсних чисел. Запропоновану вище схе-
му викладу матеріалу будемо далі нази-
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вати базовою канторівською схемою К0. 
Дидактичні недоліки К0 майже оче-

видні. Звернемо увагу на переваги. Перш 
за все, К0 дає динамічну інтерпретацію 
дійсного числа. Тобто, дійсне число ро-
зуміється як ідеальний нескінчений про-
цес вимірювання або уточнення. По-
друге, так само динамічну інтерпретацію 
можна далі застосовувати при визначенні 
елементарних функцій, та, по-третє, схе-
ма К0 має пропедевтичний характер для 
вивчення понять загальної топології. Що-
до недоліків, то до головних можна від-
нести: 1) неприродність, штучність по-
няття фундаментальності послідовностей 
для тих, хто вперше почав вивчати аналіз; 
2) ряд технічних труднощів знов таки для 
тієї ж категорії осіб; 3) необхідність спе-
ціальних обмежень, наприклад, при озна-
ченні ділення; 4) неочевидність при ви-
значенні відношення порядку.  

Усіх вище визначених недоліків мо-
жна запобігти, якщо побутувати процес 
викладання модернізував незначно схему 
К0. У програмі математичного аналізу 
після вивчення основ теорії множин, на-
туральних, цілих, раціональних чисел 
пропонується розглянути блок LQ , при-
свячений теорії границь, але на множині 
раціональних чисел. Тут можна вести 
розмову про послідовності чисел, збіжних 
або розбіжних у полі раціональних чисел. 
Саме у блоці LQ  без проблем форму-
люються та доводяться основні теореми 
про границі послідовності: про єдність 
границі, про обмеженість збіжної послі-
довності, властивості нескінченно малих, 
арифметичні властивості границь, теоре-
ми про граничний перехід у нерівностях. 
Частково можна також розглядати теорію 
підпослідовностей. Значну кількість тех-
нічних прикладів на обчислення границь 
можна також розглядати в цьому блоці. 
Тут також можна вивчати теореми Тьоп-
ліца, Штурма тощо. Формальне вивчення 
границь у полі раціональних чисел пови-
нно супроводжуватися неформальним 
обговоренням, в якому кожного разу під-
креслюється, що зі зростанням номеру 

члени збіжної послідовності (а розгляда-
ються лише збіжні у полі раціональних 
чисел) практично не відрізняються один 
від одного. Так поступово формується 
поняття фундаментальності послідовнос-
ті. Тепер при формальному введенні воно 
перестає носити штучний характер. Важ-
ливий момент – наведення прикладів фу-
ндаментальних послідовностей, які не є 
збіжними у полі раціональних чисел. Такі 
приклади на цьому етапі є дуже нетривіа-
льними. Важливий пропедевтичний хара-
ктер для наступного блоку може мати до-
ведення того факту, що якщо послідов-
ність раціональних чисел обмежена та 
монотонна, то вона є фундаментальною. 
Доведення такого твердження можна 
пропонувати провести самостійно або в 
режимі консультацій. 

Звернемо увагу, що під час вивчення 
питань блоку LQ  в курсі алгебри удо-
сконалюються навички, пов’язані з еле-
ментарною теорією множин, зокрема до-
статньо уваги приділяється роботі з біна-
рними відношеннями, достатньо ретельно 
розбирається відношення еквівалентнос-
ті, тому реалізація основних ідей К0 по-
винна сприйматись позитивно. Отже, на-
ступним у модернізації К0 стає реалізація 
блоку TR  – побудови теорії дійсного чи-
сла за схемою Г. Кантора. Після визна-
чення дійсного числа як класу еквівален-
тності краще одразу перейти до визна-
чення та вивчення відношень порядку. На 
нашу думку, краще працювати з альтер-
нативним означенням, а саме: кажемо, що 
число [ ]naa =  менше за число [ ]nbb = , 
тобто ba < , якщо існують такі раціона-
льні r  та s , такі, що sr <  і такі, що іс-
нує натуральне число 0n , що для будь-
якого натурального 0nn >  виконуються 
нерівності ra n <  та sb n > .  

Наступним кроком у TR  стає ви-
вчення арифметичних операцій. Дове-
дення коректності для додавання, відні-
мання, множення не викликає проблем. 
При визначенні ділення краще спочатку 
визначити поняття оберненого числа. До-
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ведення існування і єдиності стає нескла-
дною задачею (існування просто тривіа-
льною), при цьому не треба ніяких обме-
жень, які робились для представників ді-
льника, треба просто працювати з нену-
льовими числами.  

Окремими задачами можуть розгля-
датись задачі на доведення властивостей 
відношень порядку, які пов’язані з ариф-
метичними операціями. До TR  доцільно 
включити доведення всюди щільності 
множин раціональних та ірраціональних 
чисел.  

Завершувати блок TR повинні факти 
та задачі на їх опрацювання, які тради-
ційно розглядаються при конструктивно-
му підході. Це теорема про існування то-
чної верхньої та точної нижньої межи, 
теорема Кантора про вкладені відрізки, 
принцип Архімеда, теорема Бореля-
Лебега тощо. Тут також можна вводити 
поняття кореня довільної степені та сте-
пеня з раціональним показником.  

Після TR  є усі можливості розгорта-
ти традиційну теорію границь для послі-
довностей дійсних чисел, активна пропе-
девтика якої вже проведена у блоці LQ . 
Таким чином, у блоці, присвяченому тео-
рії границь на множині дійсних чисел 
LR значно скорочується час на опрацю-
вання відповідних понять та навичок.  

Таким чином, схема  
LRTRLQ ®®  

не містить тих недоліків, які притаманні 
схемі К0 і бере від  К0 усі переваги. Звер-
немо увагу, що можливо будувати інші 
модернізації КО у залежності від рівня 
підготовленості студентів. Перша очеви-
дна трансформація ланцюжка  

LRTRLQ ®®  
пов’язана з тим, що розглядаються в 
означенні фундаментальних послідовнос-
тей не довільні раціональні e , а числа 
вигляду 

n10
1 . Таку ж теоретичну конс-

трукцію можна розглядати без блоку LQ . 
Вона є більш наочною, ніж схема К0. 
Останню конструкцію, у свою чергу, мо-
жна модернізувати, якщо розглядати по-

слідовності з такою властивістю: існує 
деяке натуральне m , що для будь-якого 

натурального n  
mnnn xx

-+ <-
10

1
1

. Для 

таких послідовностей неважко ввести по-
няття еквівалентності, а далі будувати 
теорію, подібну TR .  

Остання схема, на нашу думку, може 
бути ефективною при поглибленому ви-
вченні математики в старших класах се-
редньої школи. Вона є природною, якщо 
протягом навчання математиці сьомих – 
дев’ятих класів буде сформовано інтуїти-
вне поняття дійсного числа, як процесу 
вимірювання. Такий динамічний підхід 
також є природним для шкільного курсу. 
Дійсно, натуральні числа в уявленні учнів 
спочатку формуються як результат про-
цесу перерахування, раціональні, завдяки 
геометричній інтерпретацій, як результат 
процесу побудови, нарешті, дійсні числа і 
виникають як результат послідовного ви-
мірювання та уточнення. При цьому в 8-9 
класах нескінчений десятковий дріб ін-
терпретується як процес поступового 
уточнення результатів вимірювання.  

Зрозуміло, що усі запропоновані схе-
ми не будуть реалізовані ефективно, якщо 
буде відсутність наступність у викладанні 
математики в середній та вищий школі, 
зокрема, якщо у середній школі не буде 
сформовано інтуїтивне наочне означення 
дійсного числа та поняття границі. Задача 
активної пропедевтики цих понять ле-
жить не тільки на курсах математики (ал-
гебри та геометрії), але, що не менш важ-
ливо усього комплексу природничих та 
технологічних дисциплін. Дійсно, саме 
там формується емпірична база, пов’язана 
з процесами вимірювання та обчислення, 
що стає підґрунтям для формування 
складного абстрактного поняття дійсного 
числа. 

Висновки. Отже, проведений аналіз 
показує, що, по-перше, вивчення визна-
чення дійсних чисел краще проводити за 
конструктивними, а не аксіоматичними 
схемами, по-друге, інтуїтивному динамі-
чному розумінню поняття дійсного числа 
відповідає схема на основі фундамента-
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льних послідовностей раціональних чи-
сел, по-третє, таку схему можливо реалі-
зувати ефективно, якщо при викладі ма-
теріалу спочатку будувати теорію гра-
ниць для поля раціональних чисел. Мож-
ливі інші модифікації запропонованих 
схем, ефективність яких необхідно дослі-
дити шляхом проведення педагогічних 
експериментів. 
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Резюме. Кирман В.К. КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОНЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА. В статье рассматриваются последо-
вательности изучения конструктивных схем определения действительного числа. 
Обосновывается возможность реализации таких схем, как в курсах математического 
анализа, так и при углубленном изучении математики в школе. 
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Abstract. Kirman V. THE CONSTRUCTIVE APPROACH TO THE FORMATION 

OF CONCEPT OF THE REAL NUMBER. The sequences of studying the constructive 
schemes of a real number definition have been considered in the article. The possibility of im-
plementation of such schemes both in courses of mathematical analysis and in in-depth study 
of mathematics at school has been substantiated. 
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