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Ідею створення веб-квестів можна застосовувати до будь-якого 

шкільного предмету. Граючи в квест або створюючи його, діти вчаться і 

створюють, отримують позитивні емоції, підвищується їх зацікавленість. 

Активна пізнавальна діяльність, розкриття творчого потенціалу, 

націленість на досягнення мети, ініційовані зануренням в освітній веб-

квест, показують ефективність використання даної ігрової технології для 

підвищення якості навчання.  
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НЕВИРІШЕНА МАТЕМАТИЧНА ПРОБЛЕМА  

ЧОТИРЬОХ ФАРБ 

 

Питання про те, як краще розфарбовувати географічні карти, 

з’явилося ще з їх появою. З одного боку, кожна територія повинна мати 

свій певний колір, з іншого – не повинно бути строкатості. Виходячи з 

цього, перед математиками була поставлена задача: якою мінімальною 

кількістю фарб можна розфарбувати карту, щоб кожна з дотичних фігур 

мала свій колір?  

Вперше на цю проблему звернув увагу Френсіс Гутрі у 1852 році. 

Він припустив, що для вирішення цього завдання буде достатньо лише 

чотири фарби. Ця новина дійшла до математика О. де Моргана, а він уже 

розповів її своїм колегам. У 1878 році А.Келі записав точне формулювання 

цієї гіпотези. Потім одні математики доводили цю гіпотезу, інші – 

спростовували. Так, математик П.Д.Гівуд у 1890 році прийшов висновку, 

що гіпотеза чотирьох фарб помилкова, і довів свою, використовуючи п’ять 

фарб. 

В 1977 році К.Аппел та У.Хакен отримали та опублікували докази 

гіпотези чотирьох фарб. Значну частину перевірок виконали комп’ютерні 

технології, що, на той момент, було нововведенням.  

Проблема чотирьох фарб стала першою серйозною математичною 

задачею на доведення, яку розв’язали з допомогою комп’ютера. Чи 

задовольняє таке доведення математиків? Частина з них прохолодно і 

насторожено сприйняла відкриття [1, 93]. 
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Спробуємо довести теорему П.Д.Гівуда про п’ять фарб. 

Означення. Загальним орієнтованим графом називається сукупність 

G = (V, E, L, , ), яка складається з трьох множин V − множина вершин 

(vertexes), E − множина ребер (edges), L − множина петель (loops) та 

відображень:  : E → V × V;  : L → V. При цьому якщо (e) = ( , ), 

то вершину  будемо називати початком ребра e, а вершину  її кінцем 

[2, 111]. 

Простий граф називається планарним, якщо існує бієктивне 

відображення множини вершин в множини точок площини, які попарно 

з’єднані неперервними кривими тоді i лише тоді, коли ці вершини суміжні, 

причому тільки ці точки можуть бути точками перетину двох кривих [2, 

126].  

Теорема: Будь-який планарний граф можна розфарбувати п’ятьма 

фарбами. 

Доведення. Зрозуміло, що теорему потрібно доводити для зв’язних 

графів. Доведення будемо виводити з кількості вершин. Для графів, які 

мають не більше п’яти вершин, доведення очевидне. 

Припустимо, що для планарних графів з кількістю вершин менших 

за n твердження є правильним і покажемо, що тоді для планарних графів G 

= (V, E, ), у яких |V| = n воно також є правильним. Виходячи з цього у 

такого графа G = (V, E, ) повинна бути вершина v : deg v ≤ 5. Цю 

вершину та її ребра тимчасово вилучимо,  i отримаємо планарний граф G з 

n − 1 вершиною. За припущенням отриманий граф можна розфарбувати 

п’ятьма фарбами. Повертаємо назад вилучену вершину v разом з її 

ребрами. Якщо вершини суміжні з v пофарбовані менше ніж у п’ять 

кольорів, то у нас очевидно залишиться вільний колір для вершини v. 

Якщо ж deg v = 5 i всі п’ять суміжних з v вершин , , , ,  

пофарбованi в п’ять рiзних кольорів, які перенумеруємо числами 1, 2, 3, 4, 

5 відповідно.  

Введемо  – підграф графа G, який включає в себе вершини 

пофарбовані лише в кольори з номерами i та j та ребра, які відповідають 

лише таким вершинам. Якщо граф  не є зв’язним, то є можливість 

перефарбування вершини 1 в 3, а навпаки. Після такого перефарбування 

головна вимога  дотримується. Якщо ж граф  є зв’язним, то розглянемо 

граф  який не може бути зв’язним, ми можемо виконати процедуру 

перефарбування 2 ↔ 4 i звільнити колір для фарбування вершини v. 

Фарбування вершини v завершує розфарбування вихідного графа G i 

доведення теореми. 

Доведення Хакена й Аппеля і по наш час викликають у математиків 

деякий скептицизм, адже математичні розрахунки досить тяжко перевірити 

людині, а традиційна перевірка займе багато часу та сил. Можливо, щоб 

перевірити комп’ютерні розрахунки, потрібно написати нову програму. 
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На перший погляд здається, що проблема чотирьох фарб ніяким 

чином не пов’язана з математичною наукою. Але це не так, на даний 

момент відомо понад двадцять реконструкцій, які пов’язують її з 

механікою, алгеброю та задачами планування.  
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ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ ВЗАЄМОДІЇ ДВОРЯНСТВА І 

ЧИНОВНИЦТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII – XIX СТ.  

 

Однією з актуальних проблем історії формування еліти в Російській 

імперії є взаємодія на різних рівнях влади дворянства і чиновництва 

впродовж двох століть, що має, як історична тенденція, залишкові наслідки 

й до сьогодні навіть і у наших реаліях.  

Петро І, започаткувавши «Табель о рангах», закріпив законодавчо 

два типи, два соціальних стани, що будуть існувати аж до 1917 р. – 

служиві і піддані. Це створило ситуацію, у якій виникає затримка розвитку 

самої держави, тобто всіх її функцій і структур. 

Процес перетворення поміщицького дворянства і зокрема козацтва, 

що прийняло васалітет Росії, перетворюється на абсурдний процес, що 

створює підвалини не тільки нерівності у соціальній сфері, а навіть формує 

іншу форму мислення у дворян стосовно інших соціальних станів. Це 

можна прослідкувати вже на перших стадіях формування служивого 

дворянства [5]. 

Все дворянство, що проживає на теренах Росії, стає залежним від 

верхівки влади, а ставлення до людини ґрунтується на її чині. Президент 

Малоросійської колегії генерал Веньямінов, прибувши на місце служби, 

об’явив козацьким полковникам таке: «Пожили по-старому, посрамили 

добрых людей, и будет. Прав или неправ человек – сие отныне зависит от 

места, кое он занимает в «Табели о рангах» [6]. 

Процес формування чиновництва як привілейованого стану Росії 

обірвався під час приходу до влади Катерини II. Змінився рівень 

розміщення чиновництва на вертикалі влади стосовно дворянства і 

простого люду [9].  


