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Дистанційний курс «Математика в Природі»

Розділ 1_1. Тема: Як і чому виникла Математика?

Трохи лірики від авторів курсу:
Людей, які до нестями закохані у Математику, на нашій Планеті небагато. Людей, які ду-

же поважають Математику і які її вправно використовують – навпаки, сила силенна. І ми, авто-
ри, серед них. Саме серед тих, хто її поважає. До речі, тому ми її згадуємо з великої літери.

На чому ж ґрунтується наша повага до Математики? Наприклад, вона робить нас міцні-
шими. А ще додає мудрості, розкриває перед нами Світ, дозволяє заглянути за різні обрії, дуже
далекі та цікаві. Математика дозволяє нам почувати себе цивілізованими людьми.

Так як і чому виникла Математика? – Її точно не знайшли як книгу на полиці. Її не поба-
чили раптово на дереві серед листя, як ото грушу на гілці. Її точно «не копнули – і викопали»…

ЇЇ створили! За багато тисячоліть напруженішої роботи. Та навіщо?! – А от про це автори
спробують розповісти нижче.

Завдання цього розділу зовсім не в дублюванні історії Математики (див. попередній розділ
курсу), а як раз у тому, щоб на простих прикладах розповісти, чому Математика була життєво
необхідна людині вже навіть 70 000 років до «нашої ери» (тільки вдумайтеся та уявіть собі цю
давнину!).

Тому зараз мова піде про причини виникнення і розвитку різних напрямків і компонентів
Математики. Адже для всього, що існує зараз, в минулому виникали певні підстави. А оскільки
Математика – це продукт людської думки, то в рамках даного розділу автори розмірковують
про те, чому і як в різні часи та в різних куточках Землі формувалась ця наука.

Скажемо відразу: Математика – це дуже практична річ! Саме практична, бо вона виникла
із потреб та діяльності людей. Напевне, витоки Математики з’явились для того, щоб вести пев-
ний облік: вчені кажуть, що лічба серед ранніх людей виникла як потреба підрахувати кількість
своїх або чужих пальців та очей, кількість дітей, тощо. По перше, обліку підлягало все життєво
важливе для людини з того, що «можна помацати»/доторкнутись – це наявні предмети та
об’єкти навколо, а по друге – все важливе уявне, до чого не можна було доторкнутись, напри-
клад, дні або ночі (календар), або родичі, що вже пішли з життя, але про них ще є спогади…

Ось які висновки напрошуються: 1) Математика з’явилась як потреба самої Людини; 2)
Математика з’явилась як суто практична, корисна і важлива річ. Математика з прадавніх часів
допомагала людині у самих важливих для неї подіях – полюванні, добробуті, у необхідності
виміряти час або відстань, у культурі…

Розвиток Математики в різних країнах йшов, звичайно, по-різному: щоб це побачити, до-
сить придивитися до способу господарювання1, який панував в конкретних країнах і у конкрет-
них народів. Тут ми будемо йти вздовж не дуже складного логічного ланцюжка: «людські по-
треби → пошук способів їх вирішення».

Всюди та всіх етапах існування людини виникають кількісні співвідношення між усіма
практично важливими величинами, як от:

 кількість і співвідношення яких-небудь предметів або об’єктів уваги (лічба щодо наочних
та уявних об’єктів);

1 спосіб господарювання – це (буквально) про місцеву економіку;
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 облік і співвідношення яких-небудь простих2 та композитних матеріалів (виготовлення
їжі, знахарство, вміння переробляти природні речовини навколо себе у щось корисне);
 облік і співвідношення яких-небудь кутів та довжин на площині та у просторі (будівницт-
во, облік земель, вміння повернутися з подорожі/полювання додому, навігація);
 облік і співвідношення від неймовірно великих до надзвичайно малих відрізків часу (фун-
кції годинника та календаря);
 облік і накопичення доходів, витрат і боргів, – особливо тих, що «складно» виникають,
або тих, що неочевидно утворюються (торгівля, оподаткування, тощо);
 облік і співвідношення всіляких відстаней – дуже великих, великих та малих, а в подаль-
шому – облік та операції з мізерно малими величинами (астрономія, філософія, навігація,
географія, тощо);
 облік і співвідношення всіляких (як правило, «фізичних») величин, дуже малих і мінливих
(автори мають на увазі щонайменше часи зародження та розвитку машино- та приладобуду-
вання).

Всі ці кількості та їх співвідношення осмислені людьми, зведені в певні логічні структури,
і після декількох тисячоліть свого функціонування на благо Людства ці логічні структури пере-
творилися на «звичайні» математичні правила, які вивчаються у школах по всьому світу, і яки-
ми успішно користувались і користуються сотні і сотні мільйонів людей.

Спробуємо нагадати, як люди, що здавна жили у різні часи та належали до різних цивілі-
зацій, генерували та використовували ці математичні правила.

Відомо, що в ранньому Єгипті ріка Ніл майже щорічно затоплювала і змивала на своїх бе-
регах всі визначні відмітки та пам’ятки. Людям потрібен був спосіб дізнатись, де знаходиться їх
земля після цих повеней, тому були винайдені методи вимірювання землі (згодом названі Гео-
метрією). Давні араби та греки підхопили ці методи, розвивали їх далі і додавали нові ідеї. Так
поступово з’явилося те, що ми знаємо зі школи як Алгебра та Тригонометрія. Математика
(найменше з того – методи рахування відстаней, визначення та підрахунку кутів на площині та
у просторі) використовувалась у водних (річкових та морських) подорожах. У ці часи (3-2 тися-
челіття до н.е.) були винайдені найпростіші (базові) обчислення, облік майна та правила підра-
хування податків на прибуток.

Стародавні греки значно вдосконалили математичні методи (особливо завдяки введенню
дедуктивних міркувань та математичної строгості в доказах) та розширили предмет Математи-
ки. Давні римляни майже нічого не додали до математичної теорії, але активно використовува-
ли Математику в геодезії (була гостра потреба у войовничих подорожах та фортифікації), у будівельній
інженерії та архітектурі (попит громадян та державні замовлення у будівництві), навіть у машинобуду-
ванні (скоріше, це була «прикладна математика у військовій справі»), у бухгалтерії (ретельний облік майна –
як свого, так і чужого), у створенні місячних і сонячних календарів (це ще не використання Математики у
астрономії, це скоріше її використання у звичайних побутових призначеннях) і навіть у декоративно-
прикладному мистецтві.

Отак, годинник Історії невблаганно «цокав», і пробігали навіть не роки, – пролітали сто-
ліття! Господарська діяльність людини ускладнювалась і, звичайно, удосконалювалась… А тут
– стоп! А хто допомагав з удосконалюваннями?! – Вірно, Математика!

Спочатку невигідним став рабський людський труд (кінець рабовласницького способу ви-
робництва), потім перестала бути економічно вигідною мускульна тяга тварин (закінчився фео-
дальний спосіб ведення господарства). І тут народилося щось незвичайно революційне – парові
двигуни!

2 raw materials – сировина.
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Вдумайтесь: на зміну біологічним двигунам, що безліч тисячоліть діяли за формулою
«якщо добре поїв – то добре потягнув», прийшли парові «потвори», які були створені людським
розумом.

В цих двигунах вже не було звичних кісток: в них пересувались та крутились штучні час-
тки – «деталі машин». Повірте: крутились, штовхались і при цьому довго не ламались. І всі ці
дива допомогла зробити Математика. Звісно, розумом математиків!

Ми назвемо декілька великих математиків 17 століття: Леонард Ейлер (Leonhard Euler),
Айзек Ньютон (Isaac Newton), Готфрід Вільгельм Ляйбніц (Gottfried Wilhelm Leibniz), дядько та
племінник Бернуллі – Якоб Бернуллі та Даніель Бернуллі (Jakob Bernoulli, Daniel Bernoulli), Ре-
не Декарт (René Descartes), Абраам де Муавр (Abraham de Moivre), Блез Паскаль (Blaise Pascal),
Пьер Ферма (Pierre de Fermat). Це їх розумом та натхненною працею були здійснені новаторські
роботи в Математиці: серед цих незабутніх постатей були винахідники нескінченно малого чи-
слення, операцій з неосяжними рядами величин (чисел), автори функціонального аналізу. Якщо
в «два слова», без творів цих людей деталі тих самих машин «не закрутилися» би, і ми б досі
били батогом коней, щоб щось ними щось зрушити з місця.

Таких фактів про те, як люди своїм розумом та системною працею здолали безліч реаль-
них проблем і навчили інших, як поліпшувати життя за рахунок нових, здобутих знань, можна
навести дуже і дуже багато. Певну частину з них ми розповімо в рамках цього курсу в наступ-
них розділах (див. програму).

А зараз підведемо деякі підсумки:

 Математика вже кілька тисячоліть є колективним продуктом і відображає певні
практичні або ментальні потреби людей.
 Математика – це частина Світової культури. Математика розвивалась разом із роз-
витком культури Людства, і за законами існування гармонійних систем, вона завжди
суттєво підживлювала світову культуру своїми досягненнями і навіть своїм існуван-
ням!
 Математика в культурі Людства виникла як «колективний твір», як реакція людсько-
го мозку на гострі життєві потреби, на побутові потреби або на виклики та прояви са-
мої Природи.
 Математика розвивалась (і розвивається), як і все в Світі, за правилом «від простого
до складного».
 Тобто, виходить, що Математика – це «реакція» Людства на нескінченний потік ва-
жливих, або навіть гострих, але зрештою практичних питань та потреб, що бажають
свого вирішення.
 Всі численні підрозділи Математики (див. Розділ №1 даного курсу – вони там пере-
лічені) були створені попередніми поколіннями зовсім не для того, щоб хоч чимось
було наповнити шкільні підручники. Математика завжди служила людині на будь-
яких етапах її історії: спершу просто для того, щоб доісторична родина або плем’я ви-
жили в наступному році, а в кінцевому рахунку – щоб забезпечити нам з вами те різ-
номанітну комфортне сучасне життя, до якого ми вже звикли, або того життя. до якого
ми прагнемо, звісно, ще більш комфортного.
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Рекомендації авторів щодо джерел Математики

 Що ще прочитати, що ще подивитись:

№ Автор, джерело, е-адреса Анотація
1 Adam Smith (from Wikipedia) =

biography
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

https://www.biography.com/scholar/adam-smith

Погляди на біографію та твори одного з творців су-
часної Економіки.

2 Періоди розвитку математики

https://formula.co.ua/blog/periody-rozvytku-
matematyky/

Математика — одна з найдревніших наук. Перші
математичні уявлення і поняття людина формувала в
глибокій давнині, розв'язуючи найпростіші задачі
практичного характеру. Ускладнювалися форми
трудової діяльності, і перед людиною поставали
складніші задачі, для розв'язування яких вона фор-
мувала нові математичні поняття, створювала мате-
матичні теорії. Отже, математика розвивалася під
впливом двох головних стимулів: потреб практичної
діяльності людини і логіки розвитку самої матема-
тики.

3 Mathematics Meets Humanities. Exam-
ples from ancient studies and psychology

https://www.zib.de/features/mathematics-meets-
humanities

Протягом багатьох років гуманітарні та математичні
науки розглядалися як дві науки, які мають мало
спільного між собою. Однак протягом останнього
десятиліття дослідники обох сторін усвідомили по-
тенціал, що лежить у відповідній іншій галузі. У цій
статті представлено чотири приклади, що ілюстру-
ють цей потенціал.

4 Who Invented Zero?

https://www.livescience.com/27853-who-
invented-zero.html

Хоча люди завжди розуміли поняття нічого або ні-
чого не мають, поняття нуля є відносно новим; він
повністю розвинувся в Індії приблизно в V столітті
н. е., можливо, кількома століттями раніше. До цьо-
го математики намагалися виконати найпростіші
арифметичні обчислення. Сьогодні нуль - і як сим-
вол (або цифра), і як поняття, що означає відсутність
будь-якої величини - дозволяє нам обчислювати,
робити складні рівняння та винаходити комп’ютери.

www.biography.com/scholar/adam-smith
www.zib.de/features/mathematics-meets-
www.livescience.com/27853-who-

