
 
 
  
 

Слово «математика» виникло в Давній Греції десь у VI 

ст. до н. е. Походить від грецького «матема»  — наука. Цих 

наук було чотири: про числа, фігури, світила й музику. 

Знання вважалися священними, відомими тільки 

невеликому колу обраних людей — жерцям у храмах та 

їхнім учням. Ніхто з них не мав права ділитися цими знан-

нями зі сторонніми людьми. За спробу стати жерцем 

поплатився життям не один претендент. Про це свідчать 

ієрогліфи, знайдені під час розкопок на стіні 

давньоєгипетського храму, у якому знаходилась якась 

практична задача. Якщо її вдавалось розв'язати, то 

відповідь кидали назовні крізь щілину у стіні. Жерці 



перевіряли відповідь. «Якщо відповідь правильна, тоді ти 

вийдеш жерцем Ра. Якщо відповідь неправильна, то голод 

переможе твоє тіло. Думай, цінуй своє життя», — написано 

на стіні давнього храму. 

Відомий давньогрецький учений Піфагор теж був 

жерцем і навіть не показувався своїм учням, а навчав, 

прикриваючись запоною. Вперше математиками назвали 

тих послідовників Піфагора,  які до повчань свого вчителя 

наважились додавати і свої міркування. Отже, слово «ма-

тематика» набуло змісту «знання, одержані через 

роздуми». 

 



"Про знаки арифметичних дій,                       

рівності та нерівності." 

З`явилися вони, ці знаки, у такому вигляді, як ми їх знаємо, з поширенням у Європі 

арабського написання чисел. Звичайно, не всі зразу. 

Першими народилися знаки додавання "+" і віднімання "-". Їх наприкінці XV століття 

застосував лейпцігський професор Ян Відман у творі "Швидка і красива лічба для всього 

купецтва". 

Але ж люди вміли віднімати і додавати раніше! Як же позначали ці дії на письмі?  

У різних народів по-різному. Єгиптяни, наприклад, коли хотіли додати два числа, 

схематично малювали дві людські ноги, що "рухалися" вперед, а при відніманні ступні цих 

ніг скеровували в зворотному напрямку. У стародавніх греків додавання позначали 

вертикальною рискою, а віднімання - значком, схожим на кому. У Європі дію додавання ще 

позначали літерою "р" або "Р" (початкова літера латинського слова "плюс" - більше), а 

віднімання "m" або "М" (від латинського "мінус" - менше). Однак ці позначення не 

прижилися. 

Знак множення "X" - навскісний хрест - знаходимо у праці англійського математика 

Уїльяма Оутреда "Математичний ключ" (1631-й рік). Згодом, у 1698 році, видатний 

німецький математик Готфрід-Вільгельм Лейбніц дію множення запропонував передавати 

крапкою (), а трохи раніше, у 1684 році, впровадив дві крапки () для позначення ділення. 

Щоправда, ці знаки дістали загальне визнання і набули поширення лише у XVIII столітті 

завдяки підручникам німецького математика Крістіана Вольфа. 



Знак рівності "=" ввів англійський учений Роберт Рекорд ще в XVI столітті. На його думку, 

ніщо не може передати рівність так, як два однакових паралельних відрізки. До нього в 

математиці користувалися іншими знаками рівності. Так, старогрецький математик Діофант 

відношення рівності позначав літерою "і" (початкова у слові "ізос" - рівний). Індійські і 

арабські математики, а також більшість європейських найчастіше, аж до XVII століття, 

вживали для цього повністю або скорочено слово "рівний". 

Знаки ">" і< " " для позначення відношень нерівності систематично почав застосовувати 

англійський математик Томас Гаррієт. Його книжка, де він вживає ці знаки, побачила світ у 

1631 році. 

Дужки круглі знаходимо у математичних творах першої половини XV століття. До їхньої 

появи ставили риски над виразом, якого вони стосувалися, або ж під ним, що було дуже 

незручно під час друкування. 

Знак ділення й дробу - горизонтальна риска - вперше зустрічається у італійського 

математика Леонардо Пізанського, який, мабуть, запозичив його з арабських рукописів. Для 

зручності в друкуванні англієць Август де Морган замінив горизонтальну риску навскісною. 

Алфавіт сучасної математичної мови складається: 

з грецьких, латинських та німецьких готичних букв; літер кирилиці; 

з арабських та римських цифр; 

з граматичних знаків; 

з математичних знаків; 

з деяких інших знаків. 



 

 

Секрети походження арабських цифр 
 

Чому ламаний «ціпок» — саме одиниця, ламана «зет» —

саме двійка і так далі? Існує ось яке пояснення. Арабським 

цифрам відповідал певна кількість кутів, що їх утворюють 

ієрогліфи цих цифр. Під час написання сучасних цифр усі 

гострі кути згладилися, і контури набули округлого 

вигляду. До речі, нуль, який має форму кола, символізує 

відсутність кутів. А скелети цифр, як думають, могли 

бути взяті у вигляді відрізків сторін та діагоналей 

квадрата. 

 
 
 



 

Додатні і від’ємні числа 
Від’ємні числа важко проникали в математику. Німецікі релігійні фанатики називали їх «числами від 
сатани, породженням дияволап». Міхаель Штихель називав їх абсурдними, бо в них усе навпаки: 
додавання їх зменшує суму, а віднімання збільшує результат. Джиролано Карнадо називав ці числа 
фіктивними. Рене Декарт вважав від'ємні корені  рівнянь брехливими, а Етьєн Паскаль вважав 
абсурдним називати числом те, що менше нуля. На різдвяний конкурс, який щорічно влаштовувало 
Кембриджське стедентське математичне  товариство, прийшов юнак Пояь. Йому дісталася простенька 
задача про трьох рибалок, які вудили на острові темної-темної ночі й лягли спати, не поділивши вилову?   
Під ранок один з них прокинувся й поїхав додому, взявши із собою 
третину здобичі. Коли він ділив вилов, у нього залишилася одна рибина, і він, не маючи вагів та боячись 
обділити товаришів, викинув її назад у воду. 
Потім прокинувся другий рибалка і, не знаючи, що один із компаньйонів уже в дорозі, знову поділив 
вилов на три частини. Він теж ділив чесно, і в нього теж залишилася зайва рибина, і він викинув її  у воду. 
Захопивши свою частину, він поїхав. А потім прокинувся третій рибалка й зробив те саме  йому також спало 
на думку викинути зайву рибину.  
У задачі питалося, скільки рибин упіймали тієї темної-темної ночі рибалки.  
Юнак Поль, схилившись над папером, скуйовдив, чуба. Куточки губів вигнулися в лукавій посмішці. І ось, 
глибоко зїтхнувши й посовавшись на стільці, він підвівся і поклав перед журі свою роботу. Кож ний із членів 
журі міг подивуватися з відповіді. Рибалки виловили мінус три рибини. 
«Хлопчик начитався казок, — вирішили члени журі. — Чи не уявляє він себе Алісою в Задзеркаллі?» І 
позбавили юного Поля призу. 
Та це не вплинуло на нього. У1928 році Поль Дірак (було йому всього 26 років) — англійський фізик-теоретик, 



один із засновників механіки вивів математичне рівняння, в якому пропонував сучасникам  якісь дрібниці 
на зразок від'ємних рибин, а позитивний електрон. Про таке ще ніхто не чув. За уявленнями того часу 
позитивний електрон був те саме, що й  від'ємна рибина. -- дурниця! Це було нечувано, Тоді  ніхто не думав, 
що незвичайне відкриття прославить Поля, що він стане Нобелівським лауреатом і йому дістанеться 
кафедра фізики в Кембриджі. 
Виникли від’ємні  числа в Китаї-в І ст. до н, е. у зв’язку із розв’язуванням рівнянь для раціоналізації обчислень. Тоді від'ємні 
числа, на відміну від додатних, зображали іншим кольором.. Додатними числами позначали майно, наявні 
гроші, прибуток, їм раділи і зображали їх червоним кольором (китайці їх називали «чек»), від'ємними 
числами позначали борг, збиток і зображали їх чорним кольором (їх називали «фу»). Індійські, математики 
Брахмагупта (598—близькл 660) і Бхаскара (1114-1185) використовували такі правила дій для від'ємних                         
і додатнихчисел   

«Сума майна і майна є майно». 
«Сума двох боргів є борг». 

«Сума майна і боргу дорівнює їх різниці». 
«Сума майна і такого самого боргу дорівнює нулю». 

Але довгий час від'ємних чисел не визнавали, вважали їх несправжніми, фіктивними. Бхаскара так і писав: 
«Люди не схвалюють від'ємних чисел». 
Сучасне позначення додатних і від'ємних чисел знаками «+» і «-» увів наприкінці XV ст. німецький 
математик Ян Відман (1460- І пол. XVI ст). 
Цікаві аналогії правила знаків під час множення цілих чисел, які використовували арабські математики:  

Друг мого друга — мій друг, 
Друг мого ворога — мій ворог, 
Ворог мого друга — мій ворог, 
Ворог мого ворога -  мій друг. 


