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Греки – колумби математики

Фалес Мілетський

грецької науки»

матиків.

Він народився і жив в іонійському місті

узбережжі. 

вигід

Азії і Африки в Європу в VII

моря.  

На час життя Фалеса при

невеликими країнами, які скла

цесі революційних переворотів політичну владу в рабовласни

забирала заможна олігархія, а іноді й р

сприяли духовному і культурно

ність самого Фалеса Мілетсько

засновника стихійно-матеріалістичної

Він був виключно обдаро

філософією, астрономією, математи

творів на природничі і філософські тем

Офіційних посад учений не займав, хоч просла

далекоглядними рекомендаціями з питань військової тактики. Як інженер Фалес відомий 

тим, що за його порадою для форсування річки пров

русло. Воїни перейшли річку, не замочивши й ніг. Знаменитий давньогрецький істо

Геродот (бл. 485—бл. 425 до н. 

мідянами на прикордонній річці Галісі «

відмовилися воювати, і ворогуючі сторони помирилися. Сонячне затемнен

завбачив лідійцям Фалес. Сучасні обчислення свідчать, що йдеться про затемнення 28 травня 

585 р. до н. е. 

Почесне місце займає Фалес в історії філософії. Першоосновою всього він вважав 

матеріальне начало — воду, а це було справжньою революцією в поглядах на світобудову.
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Фалес Мілетський 
(бл. 625—547 до н. е.) 

Фалес Мілетський — один із семи великих мудреців, 

грецької науки», а також один з перших відомих в історії мате

матиків. 

Він народився і жив в іонійському місті Мілеті на малоазійському 

узбережжі. Іонія з її м’яким теплим кліматом і родючим 

вигідним географічним положенням на перехресті торгових шляхів з 

Азії і Африки в Європу в VII—VI ст. до н. є. стала домінуючою країною басейну Егейського 

На час життя Фалеса припадають соціальні революції в іонійських полісах. Поліси були 

невеликими країнами, які складалися з міста — столиці і прилеглих до нього земель. У про

цесі революційних переворотів політичну владу в рабовласницької родової аристократії 

я, а іноді й рабовласницька демократія. Ці соціальні зрушення 

сприяли духовному і культурному розвитку суспільства, одним з виявлень якого була діял

ність самого Фалеса Мілетського, родоначальника античної і європейської науки

алістичної мілетської натурфілософської ш

Він був виключно обдарованим і різностороннім ученим — займався політи

філософією, астрономією, математикою, торгівлею. Фалес, за переказами, був автором 

творів на природничі і філософські теми, але жодного рядка з них до нас не дійшло.

Офіційних посад учений не займав, хоч прославився як політичний діяч своїми 

далекоглядними рекомендаціями з питань військової тактики. Як інженер Фалес відомий 

тим, що за його порадою для форсування річки провели канал, у який тимча

русло. Воїни перейшли річку, не замочивши й ніг. Знаменитий давньогрецький істо

бл. 425 до н. е.) писав у своїй «Історії», що під час битви між лідійцями і 

мідянами на прикордонній річці Галісі «день перетворився на піч». Воїни так налякалися, що 

відмовилися воювати, і ворогуючі сторони помирилися. Сонячне затемнен

завбачив лідійцям Фалес. Сучасні обчислення свідчать, що йдеться про затемнення 28 травня 

займає Фалес в історії філософії. Першоосновою всього він вважав 

воду, а це було справжньою революцією в поглядах на світобудову.
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один із семи великих мудреців, «батько 

, а також один з перших відомих в історії мате-

Мілеті на малоазійському 

том і родючим ґрунтом, 

ним географічним положенням на перехресті торгових шляхів з 

мінуючою країною басейну Егейського 

соціальні революції в іонійських полісах. Поліси були 

леглих до нього земель. У про-

цької родової аристократії 

кратія. Ці соціальні зрушення 

му розвитку суспільства, одним з виявлень якого була діяль-

родоначальника античної і європейської науки, 

коли. 

займався політикою, технікою, 

кою, торгівлею. Фалес, за переказами, був автором 

ного рядка з них до нас не дійшло. 

вився як політичний діяч своїми 

далекоглядними рекомендаціями з питань військової тактики. Як інженер Фалес відомий 

ели канал, у який тимчасово відвели її 

русло. Воїни перейшли річку, не замочивши й ніг. Знаменитий давньогрецький історик 

.) писав у своїй «Історії», що під час битви між лідійцями і 

день перетворився на піч». Воїни так налякалися, що 

відмовилися воювати, і ворогуючі сторони помирилися. Сонячне затемнення в тому році 

завбачив лідійцям Фалес. Сучасні обчислення свідчать, що йдеться про затемнення 28 травня 

займає Фалес в історії філософії. Першоосновою всього він вважав 

воду, а це було справжньою революцією в поглядах на світобудову. 
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Ім’я Фалеса стоїть першим і в історії математики. За даними більшості джерел 

родоначальники грецької науки свої наукові знання здобували, подорожуючи в Фінікію, 

Вавилон, Єгипет. З’ясуємо коротко, які ж математичні знання греки могли вивезти звідти. 

Шумеро-вавилонська і єгипетська математика — вершини першого періоду розвитку 

математичного знання. Два основні математичні тексти Стародавнього Єгипту — папірус 

Ахмеса (переписаний у XVIII ст. до н. є. з тексту XX—XIX ст. до н. є.) і Московський 

(переписаний в XVIII—XVI ст. до н. є.) — містять відповідно 84 і 25 задач та свідчать про ве-

ликий обсяг математичних знань. Єгипетські переписувачі того часу знали чотири 

арифметичні дії над натуральними числами і дробами виду — 
�
�. Вони розв’язували задачі на 

арифметичні та геометричні прогресії, пропорційний поділ. Задачі на обчислення «аха» 

(купи, кількості) були першими задачами абстрактного характеру, з яких пізніше сформувала-

ся алгебра. Чимало задач мають прикладний характер — на обчислення кількості хліба, який 

можна випекти з даної кількості зерна; кількості робітників, потрібних для виконання певної 

роботи, продуктів, щоб прогодувати працюючих, та ін. 

Площі трикутника, прямокутника і трапеції вони вже обчислювали за точними відомими 

нам формулами, а площу круга — з точністю, якій відповідає добре наближення для числа 

�:  � � 4 · ��
	


�
� 3,1605. 

Вершиною єгипетської геометрії є обчислення об’єму правильної зрізаної чотирикутної 

піраміди за точною формулою � � ��� � �� � ������ �
� де � — висота піраміди, а �� і �� — 

площі верхньої і нижньої її основ. Уже з цього далеко не повного переліку можна зробити 

висновок, як багато різних математичних алгоритмів розв’язування задач, у тому числі і 

досить складних, знав або принаймні мав знати єгипетський писець того часу.  

Ще більшими були досягнення шумеро-вавилонських математиків. Вони створили хоча 

ще й не послідовну, шістдесяткову позиційну систему числення, 

розробили алгоритми виконання чотирьох арифметичних дій над 

натуральними числами і дробами, записаними в цій системі. 

Були виявлені в формі задач найпростіші типові зв’язки між 

величинами; своєрідною праалгеброю стали створені вавилонянами і 

єгиптянами деякі загальні методи розв’язування арифметичних задач. З 

великого числа уявлень і понять людина виділила три центральні поняття: поняття фігури, 
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числа й величини — і сформувала деякі класи геометричних фігур. Вавилоняни впевнено 

розв’язували квадратні рівняння та їх системи, окремі рівняння вищих степенів, широко 

використовували теорему Піфагора до розв’язування геометричних задач практичного ха-

рактеру. 

Математична думка пройшла вже величезний шлях і відкрила надзвичайно багато 

властивостей чисел, закономірностей і відношень різних просторових форм. Це був 

тривалий період збирання в процесі спостережень і експериментів емпіричного матеріалу. 

Але математики, як дедуктивної науки з характерними для неї ланцюгами логічно 

доводжуваних тверджень, створено ще не було. 

Приблизно на такому самому рівні були математичні знання і в Стародавній Греції в VIII—

VII ст. до н. е. Наприклад, в Єгипті Фалес вразив місцевих землемірів (гарпедонавтів — 

натягувачів вірьовки) тим, що визначив висоту піраміди не в найпростішому випадку, коли 

довжина тіні вертикально поставленої віхи дорівнює довжині самої віхи, а в загальному, 

скориставшись методом встановлення пропорційного відношення між трьома величинами, 

які можна виміряти, і шуканою величиною — висотою піраміди. 

Система лічби була ще не досконалою. Аттична, або геродіанова, непозиційна нумерація 

була ієрогліфічною. Числа до 4 позначали вертикальними паличками, число 5 — символом Г, 

10 — ∆, 100 — Н, 1000 — X, 10 000 — М. 

До греків ні в кого не виникало потреби вимагати   доведень   справедливості   очевидних   

математичних тверджень. Наприклад, про те, що діаметр ділить коло на дві рівні частини, 

що вертикальні кути або кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Ніхто не 

цікавився, чому саме так, а не інакше потрібно розв’язувати задачу. 

В єгипетських папірусах розв’язування багатьох задач супроводжується вказівкою «Роби, 

як робиться, і ти дістанеш правильне». Єгипетським писцям цього було достатньо. Їх 

задовольняла відповідь на запитання «як?»: як виміряти площу або об’єм певної 

геометричної фігури; обчислити, скільки потрібно робітників, щоб викопати рів, звести стіну, 

побудувати дорогу; скільки треба хліба, щоб прогодувати працюючих? 

Грецькі вчені пішли далі — вони шукали відповідь на запитання «чому?». 

Від вавилонян Фалес міг дізнатися, що площа круга дорівнює 3|�|� , єгипетські 

гарпедонавти стверджували, що вона дорівнює ��
	 |�|


�
. Як можна було дізнатися, хто 
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правий? Зрозуміло, лише за допомогою логічно пов’язаної системи міркувань. А оскільки 

вчені ще тільки вчилися будувати такі доведення, то починати треба було з найпростіших, 

азбучних істин, у справедливості яких ніхто не сумнівався. 

Для Фалеса очевидність вже не була доведенням, тому він справедливо заслужив слави 

родоначальника математики як теоретичної галузі знань з характерним для неї логічним до-

веденням тверджень — теорем. Від нього починається формування таких основоположних 

математичних понять, як доведення і теорема. Матеріал, яким скористався Фалес, був 

відомий і єгипетським гарпедонавтам, і вавилонським чиновникам. Але раніше це було 

зібрання рецептів, правил, здогадів, емпірично здобутих і ще не підданих логічній обробці. 

Безсмертна заслуга Фалеса в тому, що він перший зайнявся логічною організацією цих 

емпіричних рецептів і тим самим оформив їх у систему математичних фактів. Тому й 

вважають, що з Фалеса Мілетського єгипетська і вавилонська емпірична математика 

поступово перетворюється в грецьку дедуктивну науку. 

Фалес займався вивченням фігури, яка утвориться, якщо в прямокутнику, вписаному в 

коло, пронести діагоналі. При цьому він переконався, що кут, вписаний у півколо, завжди 

прямий. Це дало можливість вписувати в коло прямокутні трикутники і доводити теореми 

про суму внутрішніх кутів трикутника, а також про те, що кути можна додавати так само, як 

відстані. 

Великою заслугою вченого було й те, що він зробив світоглядні висновки з науки і почав 

перетворювати міфологічні погляди в філософські. 
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Легендою і джерелом д

часи. У 306 р. до н. 

пам’ятник в рим

біографії Піфа

клубу чи ордену 

чення щодо діяльності старо

Його біографія поповнювалася все більшою кількістю деталей, що дало підста

сумніву їх вірогідність. Різні перекази скоріше ознайомлюют

ніж з його біографією і вченням, але ж і ле

Перекази про Піфагора да

складної і суперечливої людини.

Народився Піфагор на о. Самосі

знатного, але збіднілого роду, був каменерізом. Як і інші великі греки, Піфагор здійснив 

традиційну подорож до Єгипту

перш ніж жерці Мемфіса і Діосп

мудрі правила геометрії, науку про зорі, медицину». 

потрапив проти своєї волі —

Єгипет. Там мандрівник прожив 12 років і вивчив у халдеїв релігійні таїнства та математику. 

Переказують, що він побував і в

тільки філософію, зокрема вчення про пересе

Повернувшись у Грецію, 

Кротоні. Його появі передували чутки про зроблені ним чуде

кротонцями були першими кроками на шляху досягнення моральної і політичної влади.

Незабаром навколо Піфагора згуртувалися одно

за духом, таємний релігійно

південної Італії та Греції виникли піфагорійськ

проблемами — математичними,

політичні. 
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Піфагор Самоський 
(бл. 580 — бл.  500 до н.е . )  

Легендою і джерелом дискусій Піфагор став уже в ста

часи. У 306 р. до н. е. йому, як найрозумнішому з гре

’ятник в римському форумі. З тих часів ма

біографії Піфагора та в історичній ролі органі

клубу чи ордену піфагорійців. І досі висуваються нові гіпотези, тлума

чення щодо діяльності стародавнього мудреця та його послі

повнювалася все більшою кількістю деталей, що дало підста

ність. Різні перекази скоріше ознайомлюють нас з легендами про 

графією і вченням, але ж і легенди зберігають зерна істини.

Перекази про Піфагора дають змогу намалювати правдоподібний образ цієї дивовиж

кладної і суперечливої людини. 

Народився Піфагор на о. Самосі, біля узбережжя Малої Азії. Його батько Мнесарх із 

біднілого роду, був каменерізом. Як і інші великі греки, Піфагор здійснив 

подорож до Єгипту, де жив близько 22 років і витримав немало випробувань, 

перш ніж жерці Мемфіса і Діосполіса відкрили йому «дивовижне чергування чисел, хитро

мудрі правила геометрії, науку про зорі, медицину». До вавилонських магів і халдеїв

— як полонений перського царя Камбіза, який

прожив 12 років і вивчив у халдеїв релігійні таїнства та математику. 

побував і в Інді ї ,  де спілкувався з брахманами, від яких засво

тільки філософію, зокрема вчення про переселення душ, а й секрети вправ для тіла.

Грецію, Піфагор оселився на півдні італійського півострова в полісі 

. Його появі передували чутки про зроблені ним чудеса, а його виступи перед 

кротонцями були першими кроками на шляху досягнення моральної і політичної влади.

Піфагора згуртувалися однодумці, організував

ємний релігійно-політичний союз — гетерію. Незабаром і в інших полісах 

південної Італії та Греції виникли піфагорійські гетерії, в яких поряд з науко

математичними, філософськими, етичними — розглядалися релігійні й 
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Піфагорійський союз складався з акусматиків і математиків. Перші тільки слухали 

загальні істини і не бачили самого вчителя. Другі, пройшовши випробування мовчанням, 

діставали право висловлюватися і засвоювати вчення. 

Кілька років випробувань готували до певного способу життя в гетерії, яка була 

співдружністю однодумців зі своїм уставом і спільною власністю. 

Претендентів стати послідовниками Піфагора перевіряли. Тих, хто додержував 

пропагованого ним способу життя, чекало вічне блаженство. Райдужне майбутнє обіцяв не 

тільки Піфагор. У ту епоху існувало багато релігій, пророки яких щедро роздавали міфічні 

блага своїм послідовникам, правда, завжди в невизначеному майбутньому. Щось від таких 

пророків було і в Піфагора. Але від усіх інших його відрізняло те, що шлях до вічного 

блаженства він вбачав у пізнанні гармонії чисел. Йдеться про математику, яка стала 

складовою частиною його життя та вчення. 

Виникнення піфагорійського союзу припало якраз на той час, коли в Елладі 

продовжувалися соціальні революції. Неможливо однозначно відповісти на запитання: чиї 

інтереси захищали в цій боротьбі піфагорійці? До багатства вони ставилися негативне й 

уникали приймати багатих у свої ряди. Піфагор твердив,  що дві  речі  роблять людину  

схожою  на бога: жити на благо суспільства і говорити правду. Отже,  

піфагорійці не могли бути  ідеологами багатих. Проте піфагорійський 

союз не був однорідним. У ньому були консерватори і радикали. Сам 

Піфагор найімовірніше належав до консерваторів. 

Боротьба, яка точилася в еллінському світі проти панування 

аристократії, захопила й піфагорійців. Коли ж перемогли консерватори, 

це викликало обурення народу і визначило результат боротьби. Піфагорійці зазнали 

поразки. «В Італії, яка називалася тоді Великою Грецією,— писав римський історик Полібій, 

— в зручний час спалили будинки, де проходили засідання піфагорійців... У тих місцях 

еллінські міста наповнилися кровопролиттям, розбратом різного роду безладдям». 

Рятуючись від небезпеки Піфагор переселяється в Метапонт, але тут теж неспокійно, і в 

одній з нічних сутичок він загинув. Інших піфагорійців спіткала така сама трагічна доля. 

Деякі джерела свідчать, що спалення будинків і розправи над піфагорійцями були близько 

440 р. до н. е., тобто вже після смерті Піфагора. 
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Багато з його послідовників все ж врятувалися, переселившись в різні райони Греції. 

Політична поразка піфагорійців відіграла позитивну роль в історії грецької науки. Раніше 

їхнє вчення і відкриття тримали в таємниці. Втративши контрольовану територію і 

розселившись по всій Греції, вони змушені були заробляти на життя викладанням. А щоб 

здобути популярність в учнів,  дехто, порушуючи дану клятву, розголошувач таємниці вже 

неіснуючого союзу. Традиції піфагорійства виявилися надзвичайно життєздатними. 

Протягом дев’яти поколінь жили послідовники його ідей. Серед них визначний політичний 

діяч, математик і астроном Архіт Тарентський (бл. 440—360 до н. е.). У I ст. н.е. 

піфагорійство відроджується, а окремі ідеї Піфагора знайшли відображення в наступних 

культурах, аж до наших часів. 

Піфагорійське вчення — окремий випадок формування філософії, в якій міфологічні 

погляди під впливом математики еволюціонували в наукові. 

Анархії і беззаконню піфагорійці протиставляли царство законів, справедливість влади 

богів. Але еллінські боги все більше ототожнювалися з числами і геометричними фігурами, 

тобто математизувалися. Джерелом усіх законів ставала космічна гармонія, істинна 

керівниця світу, бо, як проголошувала їхня основна теза, «порядок і симетрія прекрасні і 

корисні, а безпорядок і асиметрія — потворні та шкідливі». 

Сам Піфагор — постать суперечлива. Він в самому епіцентрі болісного народження 

філософської думки. 

Перекази про те, як Піфагор, зважуючи ковальські молоти, виявив, коли під час ударів   

вони звучали в консонансі, експерименти з різнонатягнутими струнами, монохордами й 

іншими музичними інструментами — все це, мабуть, історичні анекдоти, хоча певні фізичні 

досліди, очевидно, були поставлені. 

Піфагорійці, безперечно, узагальнювали спостереження за явищами навколишньої 

дійсності, коли відкривали або й здогадувалися про унікальну роль числа, але цю роль 

трактували в магічно-міфологічному контексті. Про це свідчать висловлення піфагорійців про 

числа: «Що божество? Одиниця! Тільки через співвідношення чисел можна пізнати істину. Усі 

речі — числа», «Де немає числа і міри — там хаос і химери», «Наймудріше — це число», 

«Числа керують світом». Список афоризмів, багато з яких приписують Піфагорові, можна 

продовжувати й далі, і є своя логіка в тому, що піфагорійці не зупинилися на тлумаченні 
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чисел, як програмістів усього, що відбувається в світі, а оголосили їх своєрідною 

праматерією. 

Такі погляди не відповідали традиціям того часу, і для того, щоб їх пропагувати, потрібна 

була не тільки фанатична віра, а й мужність. Чудеса, які приписували Піфагорові, були 

фантастично перемішані з міфами, але з усієї цієї суміші потім з’являється математика і 

математичне природознавство. 

Неможливо відділити те, що належить самому Піфагорові, від того, що зробили його учні, 

бо всі відкриття приписували йому. Тому, коли ми говоритимемо про Піфагора, слід розуміти, 

що йдеться про його школу. 

Піфагор займає почесне місце в історії математики. Він відкрив нову епоху в еволюції 

наукової думки. Піфагорійці перетворили давно відомі практичні правила в наукові 

положення, обґрунтовані точними доведеннями. Піфагор увів загальновизнаний тепер 

дедуктивний метод, суть якого полягає в тому, що, крім невеликої кількості прийнятих без 

доведень первісних положень, які називаються аксіомами, всі інші твердження математики 

виводяться логічними міркуваннями. 

Основним змістом піфагорійської математики є вчення про число. Як і вавилонські маги, 

піфагорійці вважали надзвичайно важливими різні властивості чисел і відношення між ними. 

І коли відсіяти полову — числову містику, виявиться, що вони ввели багато фундаментальних 

теоретико-числових понять, виявили і дослідили глибокі властивості чисел і поставили такі 

питання, які й сьогодні залишаються предметом досліджень багатьох учених і все ще 

чекають свого розв’язання. 

Найважливішою властивістю чисел піфагорійці вважали парність і непарність і першими 

ввели поняття парного і непарного числа, простого і складеного, розробили теорію 

подільності на два, дали кілька класифікацій натуральних чисел. 

Піфагорійці вважали унікальними такі числа, в яких сума власних дільників, тобто 

дільників, менших від самого числа, дорівнює самому числу. Наприклад: 

6 = 1 + 2 + 3, 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. 

Такі числа назвали досконалими. 
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Почувши ім’я Піфагора, ми відразу пригадуємо знамениту теорему: «Сума квадратів 

катетів дорівнює квадрату гіпотенузи». А втім, якщо Піфагор справді був у Вавилоні, він міг 

довідатися про те, що шумеро-вавілонські математики знали і використовували під час 

розв’язування задач теорему, названу пізніше його ім’ям, десь за 1500 років до народження 

Піфагора. Присвоєння цій знаменитій теоремі імені Піфагора свідчить про те, якого значення 

надавали в той час доведенню математичних тверджень. 

Піфагорові приписують й інші теореми: про суму внутрішніх кутів трикутника; про те, що 

площину навколо точки можна заповнити лише трьома видами правильних многокутників:  

рівносторонніми трикутниками, квадратами і правильними шестикутниками. Можливо, він 

знав теорему про те, що площі подібних фігур відносяться, як квадрати відповідних сторін, і 

був обізнаний з трьома правильними многогранниками: тетраедром, кубом і додекаедром. 

Сторонами додекаедра є правильні п’ятикутники. Якщо в правильному п’ятикутнику 

провести всі діагоналі, дістанемо піфагорійську зірку, або пентаграму, — улюблену фігуру 

піфагорійців. Вона була для них священним знаком, символом здоров’я і радості, а також 

паролем. 

У школі Піфагора було зроблено відкриття, яке започаткувало нову епоху в історії 

математики і завдало нищівного удару по піфагорійських поглядах 

на число. Шукаючи спільну міру між стороною і діагоналлю квадрата, 

піфагорійці відкрили, що ці відрізки спільної міри не мають, тобто не 

існує числа, яким би можна було виразити відношення цих відрізків. 

Доведення піфагорійцями несумірності сторони і діагоналі 

квадрата — перше відоме в історії математики доведення «від 

супротивного» (міркування, при якому виходять з істинності твердження, протилежного 

доводжуваному, і приходять до суперечності). 

Метод доведення «від супротивного» розробив визначний давньогрецький математик 

Евдокс Кнідський. Це відкриття несумірності приголомшило піфагорійців. Виходило, що 

число не всесильне, воно може не все, йому не все підкоряється, коли навіть відношення  

двох   відрізків, які легко побудувати, не вдається виразити ніяким числом, точніше ніяким 

додатним раціональним числом, бо тільки такі числа й знали на той час учені. Не зрозумівши 

величезного значення відкриття несумірності, вони прагнули будь-що приховати його 

існування. 
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Гіппас,  який,  очевидно,  належав  до радикального крила піфагорійців, розголосив 

таємницю, за що був підданий найвищій мірі осуду — символічному похованню, бо він ніби 

вмер для піфагорійців. Існує легенда, що боги покарали порушника, він скоро загинув у 

морській аварії. 

Цей неповний перелік основних досягнень піфагорійської математики свідчить про те, 

який величезний крок зробила грецька математика за кілька десятиріч від Фалеса до 

Піфагора. 

Досягнення калокагатії — грецького ідеалу людини, який поєднував у собі етичне й 

естетичне, — було, на думку піфагорійців, неможливе без занять спортом. Закономірно, що 

вони приділяли йому багато уваги. Сам Піфагор віддав належне здоровому тілу і брав 

участь у кулачному бою на 58-й Олімпіаді, яка проходила в 548 р. до н. е. Переказують, що 

через малий зріст Піфагора судді не хотіли допустити його до змагань. 

— Можливо, — заперечив Піфагор, — мій вигляд і не викликає у вас довір’я. Але я буду 

наносити удари з такою математичною точністю, що супротивникові стане жарко. Моя 

глибока віра в число — це моє життєве кредо. 

І він додержав свого слова — став чемпіоном з цього виду спорту та утримував цей 

титул ще на кількох олімпіадах. 

Першим болільником, який, за свідченням літописців, помер на трибуні Олімпійського 

стадіону, був один із семи живих чудес Стародавнього світу Фалес Мілетський. Філософ, який 

учив, що все пішло з води і складається з неї, помер від спеки і спраги на олімпіаді, яка стала 

для Піфагора спортивним тріумфом. Можливо, він помер саме під час бою Піфагора, за 

якого дуже хвилювався. 
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Евдокс Кнідський 
(бл. 408 — бл. 355 до н.е.) 

У південно-західній частині Малої Азії — місті Кніді народився 

один з найвизначніших учених Стародавньої Греції, математик, 

астроном, філософ, географ і медик, прекрасний оратор Евдокс 

Кнідський. Сучасники називали його Eudocsos — знаменитий. 

Йому було 23 роки, коли він приїхав у Афіни, щоб слухати лекції 

в Академії Платона, на вході в яку було викарбувано знаменитий 

вислів: «Нехай не входить сюди не навчений математиці». Тут він 

розв’язав поставлену Платоном складну астрономічну задачу — створив модель, у якій 

видимий рух Сонця, Місяця і планет подавався як комбінація рівномірних кругових рухів 

концентричних сфер, у центрі яких знаходилася Земля. Модель Евдокса знаменувала 

початок нової ери в історії астрономії та її математичного апарату. 

Потім була подорож до Єгипту. Евдокс спілкувався з місцевими жерцями, щоб 

проникнути в здобуті ними в результаті тривалих спостережень закономірності руху 

небесних світил, таємниці світобудови, числові відношення. Повернувшись, учений заснував 

у місті Кізікі на березі Мармурового 

моря школу математиків і астрономів, при якій обладнав одну з кращих для свого часу 

астрономічну обсерваторію. Тут уперше в Греції вели систематичні астрономічні 

спостереження, на основі яких було складено перший у Греції зоряний каталог. 

У 365 р. до н. е, Евдокс вдруге, тепер із своїми учнями, відвідав Афіни, де мав тривалі 

бесіди з Платоном на різні наукові, насамперед філософські, теми. 

Авторитет і слава вченого привертали до нього численних учнів, яким він передавав 

здобуті знання, розробляв разом з ними нові наукові проблеми, виховуючи нових 

дослідників. Помер він, здобувши заслужені славу та почесті. 

Жодна з праць Евдокса не збереглася до наших днів. Тому історикам науки довелося 

провести велику дослідницьку роботу, щоб з книг інших авторів, побіжних згадок виявити 

його внесок у скарбницю математичних знань. 

На перший погляд може здатися, що математик відкриває і доводить свої теореми 

незалежно від подій навколишнього світу, його тривог, сподівань і радостей. Біографії 
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більшості математиків, зокрема й Евдокса, переконують нас у тому, що це не так. Щоб 

зрозуміти стимули математичних пошуків Евдокса, досить хоча б побіжно ознайомитися з 

обстановкою в грецькій математиці того часу. 

Відкриття несумірності завдало нищівного удару піфагорійській філософії всесилля 

додатного раціонального числа. 

Математики ще жили під гнітом цієї несподіванки, коли філософ Зенон Елейський (бл. 

490—бл. 430 до н. е.) сформулював свої 45 апорій (з грецької «безвихідь»), у яких показав 

суперечливість понять руху, простору і часу, нескінченності і неперервності, а також 

труднощі вираження руху в логіці понять. 

Відкриття несумірних відрізків і апорії Зенона Елейського зумовили першу кризу 

методологічних основ математики, оскільки показали, що деякі важливі математичні 

поняття вимагають глибшого вивчення, уточнення, а теоретичні основи всієї математики — 

перебудови і зміцнення. 

Розв’язанню цих проблем, які нині належать до математичного аналізу, і віддав свій 

математичний геній Евдокс Кнідський, створивши нові теоретичні основи математики — 

насамперед загальне вчення про відношення, яке в основному збігається з теорією дійсних 

чисел. Її побудував лише в 1872 р. німецький математик Ріхард Дедекінд (1831 — 1916). Він 

відкрив також строгі методи граничних переходів, за допомогою яких вдалося розв’язати 

багато задач на обчислення площ і об’ємів криволінійних фігур. Це був знаменитий «метод 

вичерпування». Евдокс також був автором методу доведення, який у XVII ст. назвали 

«аподиктичним», або «методом зведення до абсурду». 

Грецькі математики розробили два шляхи подолання кризи теоретичних основ своєї 

науки. Демокріт з Абдер (бл. 460— 370 до н. е.) пропонував розглядати точки як неподільні 

атоми, причому в кожному відрізку їх завжди скінченне, хоча й надзвичайно велике число. 

Тоді площина утворена з прямих, на зразок того, як тканина зіткана з ниток. Геометричні тіла 

Демокріт уявляв утвореними з паралельних пластинок, товщина кожної з яких дорівнювала 

атому. У демокрітовій атомістичній математиці всі відрізки сумірні, але в ній виникають нові су-

перечності. Наприклад, якщо відрізок складається з парного числа точок, то перпендикуляр, 

проведений до його середини, не матиме спільної точки з таким відрізком, він пройде десь 

між точками, а відрізок з непарним числом точок неможливо буде поділити на дві 

конгруентні частини. 
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Другим був шлях так званої геометричної алгебри. Оскільки множина геометричних фігур, 

наприклад відрізків, виявилася потужнішою від множини чисел, теореми і задачі подавали 

мовою відношень різних геометричних фігур. Наприклад, справедливість формули квадрата 

суми двох чисел  ! � "#� � !� � 2!" � "� доводили за допомогою креслення 

 

 

 

 

 

 

 

Було розроблено графічні (наближені) методи обчислення додатних коренів рівняння 

першого степеня і квадратних. Однак методи геометричної алгебри виявилися безсилими 

перед рівняннями вищих степенів, результати були наближеними і подавалися завжди у 

формі якихось геометричних фігур. 

 Греки першими почали оперувати з дробами виду 
%
� , хоча ще не було достатньо 

обґрунтованої теорії введення в науку цих нових математичних об’єктів і теорії операцій з 

ними. Математика вже вимагала більшого. Потрібна була теорія, яка б вводила операції, 

застосовані як до раціональних, так і до ірраціональних чисел, бо тільки за допомогою 

множини дійсних чисел можна обґрунтувати теорію вимірювання різних величин. Дивує вже 

те, що грецькі вчені розуміли необхідність такої теорії. А Евдокс Кнідський побудував її з 

такою глибиною і логічною досконалістю, що всю велич його творіння зрозуміли лише 

математики кінця XIX і навіть початку XX ст. Коли було розроблено теорію дійсного числа, 

з’ясувалося, що вона тільки термінологією і окремими деталями відрізняється від теорії 

відношень Евдокса Кнідського. 

 На основі системи аксіом учений ввів поняття величини у формі відношення натуральних 

чисел 
%
� , яке охоплювало числа й неперервні величини. Аксіоматика задавала рівність і 

нерівність та операції над відношеннями. А щоб вилучити з розгляду актуально нескінченно 

малі й актуально нескінченно великі величини, було введено знамениту аксіому, відому в 
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a 
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математиці під назвою аксіоми Архімеда: Для будь-яких величин a і b (a > b) завжди існує 

таке число n, що bn )  a. Величини, для яких виконується ця аксіома, називаються 

архімедовими. 

 В основі «методу вичерпування» Евдокса лежала основна лема: Якщо дано дві величини 

а і b (a>b), то, віднімаючи від a більше 
�
�a, від різниці, яку дістали, — більше половини різниці, 

від другої різниці — більше половини її і т. д., дістанемо через скінченну кількість операцій 

різницю an*b, тобто як завгодно малу величину. 

За допомогою «методу вичерпування» Евдокс строго довів ряд відомих, але не 

обґрунтованих тоді ще теорем (див. далі задачі 1—3). Його застосовували Евклід і Архімед 

для обчислення площ, об’ємів і центрів ваги геометричних фігур. Тепер такі задачі 

розв’язують за допомогою інтегрального числення. Метод Евдокса був скоріше методом 

доведення  відомих фактів, ніж відкриття нових. Разом з тим це було перше вчення про 

границі. За допомогою цього методу можна було обчислювати границі широкого класу 

послідовностей. 

Теорії Евдокса зміцнили теоретичні основи математики, поклали кінець першій кризі, 

повернули вченим упевненість у надійності математичних теорій і відкрили шляхи 

застосування їх до розв’язування складних теоретичних і практичних задач. 

Теореми, доведені Евдоксом за допомогою «методу вичерпування» 

1. Площі двох кругів відносяться, як квадрати їх діаметрів. 

2. Об’єм піраміди дорівнює 
�
� об’єму призми з тими самими основою і висотою. 

3. Об’єм конуса дорівнює 
�
� об’єму циліндра з тими самими основою і висотою. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Греки – колумби математики

Ми вступаємо в нову істо

від завойовницьких походів Александра Македонського за межами Греції (333

до взяття римлянами столиці елліністичної кр

— Александрії (31 до н. е.). 

На завойованих Алексан

територіях після його смерті утворилися елліністичні країни. У 

них відбувався своєрідний синтез грецької культури і куль

підкорених народів, хоча офіційною 

грецька. 

Головним науковим і куль

світу стає засноване Алексан

країни Птоломеїв. Тут було за

працювали запрошені найви

бібліотека, яка нараховувала понад 700 000 рукописів з усіх галузей знань.

Серед запрошених був і 

Александрії математичну школу, для слухачів якої і на

«Начала». 

Великого математика спіткала дивна доля. На

автора. До нас дійшли два-три епізоди, можливо історичні 

людиною принциповою. Коли цар Птолемей І зажадав короткого шляху для вивчення 

геометрії, математик відповів: «У геометрії немає царської дороги». (А в Єгип

країнах, справді, існували дороги, їздити по яких мали право тільки цар

Разом з тим, учений був дуже 

математику, яку він цінував понад усе. Один з юнаків, вивчивши кілька перших теорем 

«Начал», запитав у автора: «А що я можу заробити, якщо вивчу все?» Евкл

наказав: «Дай йому три оболи, бідолаха хоче заробити гро

перший коментатор його книг Прокл Діадох (бл. 410

знаменитий математик, їх розділяло вісім століть. Це все одно, що для 

«Слова о полку Ігоровім». 
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Евклід 
(бл. 365 — бл. 300 до н.е.) 

Ми вступаємо в нову історичну добу — епоху еллінізму. Хронологічними межами її є час 

завойовницьких походів Александра Македонського за межами Греції (333

лиці елліністичної країни Птоломеїв 

 

На завойованих Александром Македонським величезних 

територіях після його смерті утворилися елліністичні країни. У 

них відбувався своєрідний синтез грецької культури і культур 

підкорених народів, хоча офіційною мовою науки була 

Головним науковим і культурним центром елліністичного 

світу стає засноване Александром Македонським у гирлі Нілу місто Александрія, столиця 

країни Птоломеїв. Тут було засновано Мусейон — Будинок муз, великий науковий центр, де

працювали запрошені найвидатніші вчені з багатьох країн світу. При Мусейоні діяла вели

бібліотека, яка нараховувала понад 700 000 рукописів з усіх галузей знань.

Серед запрошених був і найвидатніший математик свого часу Евклід

математичну школу, для слухачів якої і написав свою славнозвісну книгу 

Великого математика спіткала дивна доля. Написана ним книга затьмарила славу самого 

три епізоди, можливо історичні анекдоти. Перший малює Евклі

повою. Коли цар Птолемей І зажадав короткого шляху для вивчення 

геометрії, математик відповів: «У геометрії немає царської дороги». (А в Єгип

країнах, справді, існували дороги, їздити по яких мали право тільки цар

Разом з тим, учений був дуже доброзичливим до всіх, хто зробив хоча б якийсь внесок у 

математику, яку він цінував понад усе. Один з юнаків, вивчивши кілька перших теорем 

«Начал», запитав у автора: «А що я можу заробити, якщо вивчу все?» Евкл

наказав: «Дай йому три оболи, бідолаха хоче заробити грошей своїм навчанням». Уже 

перший коментатор його книг Прокл Діадох (бл. 410—485) не знав, де і коли народився 

знаменитий математик, їх розділяло вісім століть. Це все одно, що для 

16 
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. Хронологічними межами її є час 

завойовницьких походів Александра Македонського за межами Греції (333—323 до н. е.) 

лу місто Александрія, столиця 

Будинок муз, великий науковий центр, де 

датніші вчені з багатьох країн світу. При Мусейоні діяла велика 

бібліотека, яка нараховувала понад 700 000 рукописів з усіх галузей знань. 

су Евклід. Він заснував у 

писав свою славнозвісну книгу 

писана ним книга затьмарила славу самого 

анекдоти. Перший малює Евкліда 

повою. Коли цар Птолемей І зажадав короткого шляху для вивчення 

геометрії, математик відповів: «У геометрії немає царської дороги». (А в Єгипті, як і в інших 

країнах, справді, існували дороги, їздити по яких мали право тільки цар та тодішня верхівка). 

доброзичливим до всіх, хто зробив хоча б якийсь внесок у 

математику, яку він цінував понад усе. Один з юнаків, вивчивши кілька перших теорем 

«Начал», запитав у автора: «А що я можу заробити, якщо вивчу все?» Евклід покликав раба і 

шей своїм навчанням». Уже 

485) не знав, де і коли народився 

знаменитий математик, їх розділяло вісім століть. Це все одно, що для нас відстань до автора 
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Евклід був різностороннім ученим. До нас дійшли його твори: «Феномени» присвячений 

елементарній сферичній астрономії, «Оптика» — теорії перспективи, «Переріз канону» — 

теорії музики. Це були перші дослідження в галузі математичної фізики. У книжці «Дані» 

Евклід показав, як задання одних геометричних фігур є одночасно заданням інших. Книгу 

«Псевдарій» вчений присвятив помилкам у геометричних доведеннях. На жаль, жодного 

рядка із цього першого збірника математичних софізмів і парадоксів до нас не дійшло. 

Безсмертну славу принесли Евкліду «Начала». Ця дивовижна книга пройшла крізь 

політичні катастрофи і війни 22-х століть, вистояла, вціліла, відіграла виключну роль в історії 

математики і математичної освіти в усьому світі. Щоб зрозуміти, чому так трапилося, 

спинимося на ній детальніше. 

Спроби викласти головні розділи математики були й до Евкліда. Александрійський 

математик зробив це настільки досконало, що всі інші твори такого роду було забуто, і 

жодний з них не зберігся до наших днів. 

Евклід осмислив, підсумував і виклав в цільній, логічно пов’язаній системі теорем 

найвидатніші досягнення грецької математики за трьохсотрічний період її розвитку. Його 

твір — перший з тих, що дійшли до нас, блискуче реалізований приклад аксіоматичного 

викладу геометрії. 

Евкліда вдосконалювали, коментували, пояснювали, але ніхто не насмілювався піддати 

сумніву правильність його трактування основних положень геометрії в 13-ти книгах його 

«Начал». 

Основу «Начал» становлять означення, постулати й аксіоми. Означення Евкліда — це 

підсумок багатовікової абстрагуючої діяльності людини. Вони довели свою практичну 

значущість на численних застосуваннях і тому сприймалися як безпосередньо очевидні. 

Постулати були основою геометричних алгоритмів, які використовувалися в процесі вивчення 

геометричних фігур, а аксіоми — недоводжувані твердження — для описування властивостей 

усіх величин. 

Вибір аксіом настільки вдалий, що майже всі вони ввійшли в сучасну аксіоматику. Але їх 

усе одно було недостатньо для дедуктивної побудови геометрії. Евклід не сформулював 

багато з того, чим користувався далі. Наприклад, у нього немає стереометричних постулатів, 

аксіом руху. І все ж потрібно врахувати, що перших успіхів у створенні системи аксіом 



 

 

18 

18 Греки – колумби математики – http://formula.co.ua – математика для школи 

геометрії, які відповідали зростаючим вимогам математичної строгості, було досягнуто лише 

на кінець XIX ст. 

Спираючись на розроблені вихідні основи (поняття, постулати і аксіоми) і 

використовуючи закони формальної логіки, Евклід логічними міркуваннями доводить 465 

тверджень, поданих у «Началах». 

«Начала» стали невичерпним джерелом нових математичних досліджень, на які вони 

надихали покоління математиків різних країн. Евклід з дивовижною глибиною розв’язав 

багато складних теоретичних і методологічних проблем математики. Достатньо назвати 

історію знаменитого 5-го постулату про паралельні прямі. Багато математиків понад два 

тисячоліття намагалися виправити Евкліда. Вірили, що він помилково вніс у число 

недоводжуваних істин твердження, яке є теоремою, тобто може бути доведене. На пошуки 

його було витрачено чимало зусиль. Уже в XIX ст. король математиків, як називали сучасники 

К. Ф. Гаусса, змушений був зізнатися: «І все ж, якщо хочемо говорити чесно й відверто, 

потрібно сказати, що, по суті, ми не пішли в цьому питанні далі, ніж Евклід, за 2000 років». 

А хто краще за Гаусса — найвидатнішого вченого свого часу, який багато і настирливо думав 

над таємницею паралельних прямих і V постулату міг про це знати! 23 лютого 1826 року 

геніальний російський математик М. І. Лобачевський (1792—1856) у своєму виступі на 

засіданні фізико-математичного факультету Казанського університету виголосив доповідь на 

тему «Стислий виклад принципів геометрії зі строгим доведенням теореми про паралельні 

прямі», в якій показав, що V постулат логічно не залежить від інших постулатів і аксіом 

Евкліда і його не можна довести на їх основі. Виявилося, що Евклід не помилився. 

День виголошення М. І. Лобачевським доповіді відкрив нову сторінку не тільки в 

геометрії, а й в усій математиці. Із цього часу відлічують народження першої неевклідової 

геометрії. З’ясувалося, що евклідова геометрія побудована геніально, але є тільки на-

ближеною математичною моделлю фізичного простору. Геометрія Лобачевського розкрила 

глибинні, складніші властивості простору, які виявляються на рівні мікросвіту і у велетенських 

масштабах. 

Аксіоматична побудова геометрії справила глибоке враження на мислителів усіх часів. 

Виявилося, що достатньо зовсім невеликої кількості аксіом, щоб можна було вивести 

необмежену кількість теорем. При цьому, якщо якимось чином можна було переконатися в 

істинності аксіом, у чому ніхто фактично й не мав сумніву, то це вже забезпечувало істинність 

доводжуваних на їх основі теорем. Тому для поколінь учених різних епох і країн 
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аксіоматичний виклад геометрії в «Началах» Евкліда був ідеальним зразком подання 

наукових теорій. Його наслідував геніальний англійський математик І. Ньютон (1643— 1727) у 

своїй основоположній праці «Математичні начала натуральної філософії». Ця книга не тільки 

назвою, а й методом свого викладу копіює твір Евкліда. Схеми «Начал» додержував 

нідерландський філософ-матеріаліст Б. Спіноза (1623—1677), викладаючи систему етики. 

Евклід блискуче розв’язав і методичне завдання, адже він писав не науковий трактат, а 

навчальний посібник для учнів своєї школи, який став посібником для поколінь учнів. 

До 1880 р. «Начала» витримали 460 видань і продовжують друкуватися до наших днів. 

Перші вісім книг «Начал» було надруковано російською мовою в 1739 р., усього твір Евкліда 

видавався російською мовою 6 раз, хоча всі дореволюційні видання були неповними. Повне 

видання «Начал» російською мовою з докладними коментарями та історичними довідками 

вийшло в трьох томах у 1948—1950 рр. 
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Архімед 
(бл. 287—212 до н. е.) 

Найвидатніший учений стародавнього світу, геній усіх віків народився в місті Сіракузах в 

знатній, але небагатій сім’ї астронома, і мав успадкувати професію батька. Трапилося так, що 

один з родичів Архімеда, повернувшись в Сіракузи з успішного військового походу на чолі 

війська, захопив владу і оголосив себе царем. Ставши родичем царя, 

Архімед дістав можливість продовжувати освіту. Він поїхав у 

Александрію, де встановив наукові контакти з визначними вченими 

того часу: астрономом і математиком Кононом Самоським, ученим 

Ератосфеном Кіренським та іншими, з якими, повернувшись додому, 

обмінювався науковими працями. Тому багато робіт вченого написано 

у формі наукових листів. 

Перебуваючи в Александрії, Архімед оволодів усім тим, чого досягли на той час 

математика, астрономія, фізика. Тоді ж Архімед виявив себе як видатний інженер і 

винахідник. В Єгипті він керував спорудженням дамб і гребель. Відкривши гвинтову лінію, 

винайшов «архімедів гвинт», або «кохлею», — механізм, який широко застосовується в 

найрізноманітніших галузях науки, техніки і в побуті. Гвинтова авіація, гвинтові кораблі, 

турбіни, різні види шнеків, шнекові преси, гвинтові насоси, вентилятори та багато інших 

приладів, механізмів і знарядь є нащадками архімедового гвинта. 

Скоро ім’я Архімеда стало відомим у багатьох країнах, слава його досягла Сіракуз, де так 

був потрібний його талант ученого й інженера. Сіракузи переживали тривожні часи. Вони 

балансували між двома ворогуючими могутніми країнами — Римом і Карфагеном, 

очікували, щоб стати союзником того, хто переможе в затяжній війні. Архімед, за настійним 

проханням сіракузького царя Гієрона, повертається в Сіракузи, де понад 25 років віддає 

науковій та інженерно-винахідницькій роботі, працюючи і головним інженером-теоретиком, 

і виконавцем широких оборонних робіт. На цей час припадають найзначніші його відкриття. 

У жодному із своїх творів і наукових листів Архімед не обмовився про свої інженерні 

винаходи. Даремно дехто робить із цього висновок, що вчений вважав їх заняттям 

другорядним, недостойним справжнього вченого. Це зовсім не так. Уся справа в тому, що 

його діяльність мала життєво важливе значення для країни і була військовою таємницею. 
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У 215 р. Гієрон помер. А незабаром Сіракузи виступили проти Риму. Щоб приборкати 

бунтівну державу, в Сіцілію вирушили дві римські армії. Нещадно розправившись з мирним 

населенням, римляни з суші і моря обложили Сіракузи. 

Денний і нічний штурм Сіракуз було відбито з великими втратами для римлян. Цих втрат 

завдали римлянам машини, виготовлені за проектами і під керівництвом Архімеда. На той 

час це була небачена зброя. Машини Архімеда засипали ворога камінням, списами, 

стрілами, руйнували  кораблі і штурмові машини, піднімали в повітря воїнів. 

До недавнього часу вважали легендою перекази кількох древніх авторів про те, що за 

допомогою системи дзеркал Архімед на відстані польоту стріли спалював римські кораблі. 

Лише останнім часом вчені довели, що «вогонь Архімеда» не легенда, а вірогідний факт. 

Споруджуючи пам’ятник своєму великому земляку, сіракузці поставили його біля зброї, яка 

до недавнього часу вважалася легендарною, а в дійсності була в арсеналі сіракузців у ті 

далекі роки тяжких випробувань. 

Лише після тривалої облоги, восени 212 р. до н. е., коли зрадники відкрили одну з 

віддалених від центру брам, римляни проникли в місто. Взяття римлянами міст, як правило, 

супроводжувалося страхітливою жорстокістю. Повну міру розгулу завойовників пізнали і 

підступно захоплені Сіракузи. Однією з жертв цієї жорстокості став і Архімед. 

Існує кілька версій загибелі вченого. Розповідають, що він так поринув у доведення якоїсь 

теореми, що не помітив, коли римляни захопили місто. Солдатові, який заніс над ним меча, 

лише вигукнув: «Не чіпай моїх креслень!» (З інших переказів — «Розбий голову, але не чіпай 

моїх креслень!»). Пишуть також, що він просив солдата дати йому час завершити доведення. 

Таким зображали Архімеда автори проримської орієнтації, прагнучи показати вченого 

далеким від життя. Та навряд, щоб Архімед залишився байдужим до того, що робиться в 

місті, обороні якого він віддав свій різносторонній геній. Хоча відданість його науці передано 

правильно. У мить смертельної небезпеки він залишався вірним собі — захищав, можливо, 

знайдене щойно розв’язання якоїсь складної задачі, забувши про себе. 

У діяльності Архімеда тісно поєднано розв’язання конкретних технічних задач, висунутих 

суспільними потребами, з глибокими теоретичними узагальненнями, які приводили його до 

відкриття нових важливих залежностей, прокладання шляхів до формування цілих теорій. 

Як інженер учений розв’язував задачі будівельної механіки, що вимагали точного 

розрахунку ваги важких підвішених тіл, рівноваги важких балок і плит, що спираються на 
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одну або кілька колон. Для кораблебудування він знайшов знамениту умову рівноваги 

плаваючих тіл, розв’язав важливу для практики задачу спускання корабля на воду та ви-

тягання його з води. 

Люди з давніх-давен використовували важіль, коловорот, блок та інші прості механічні 

пристрої. Не знайшовши законів дії цих механізмів, приписували їм магічні властивості. 

Архімед не поділяв таких поглядів на різні явища природи, властивості чисел та 

геометричних фігур. Він розумів, що все пояснюється реально існуючими причинами, підпо-

рядкованими певним законам, і питання полягає лише в тому, щоб відкрити ці закони. Такою 

була методологічна позиція вченого, яка допомогла йому здійснити геніальні відкриття. 

Одним з таких відкриттів є закон обернено пропорційної залежності між силою і 

плечами важеля. Переказують, що, відкривши цей закон, Архімед переможно вигукнув: 

«Дайте мені точку опори, і я зрушу Землю!». Щоправда, вчені не вірять в істинність цих слів. 

Архімед був хорошим математиком і знав, якої довжини потрібний був би важіль і на яку від-

стань треба було б перемістити один його кінець, щоб другим зрушити Землю хоча б на 

сантиметр. 

Закон Архімеда про те, що тіло, занурене в рідину, втрачає в своїй вазі стільки, скільки 

важить витіснена ним рідина, лежить в основі всієї сучасної гідро- і аеростатики. 

І все-таки Архімеда вважають насамперед математиком. Він творив у «золотий вік» 

геометрії, і вона була головною справою його життя. Провідна ідея математичної творчості 

Архімеда, яка є безпосереднім продовженням ідей, закладених його попередниками, — це 

обчислення площ і об’ємів різних фігур. Обчислення площі многокутників звели до 

обчислення площі квадратів. Не вдалося квадрувати лише круг. Архімед показав, що 

визначення поверхонь конуса, циліндра і кулі зводиться до знаходження площі круга, а 

визначення об’єму кулі (та її частин), еліпсоїда, параболоїда, і гіперболоїда обертання — до 

визначення об’єму конуса і циліндра. Отже, елементарними фігурами для Архімеда були 

квадрат і круг, куб і циліндр. Поверхні й об’єми складніших геометричних фігур він подавав у 

відношенні до рівновеликих елементарних фігур. 

У зрілому віці, коли вченому було близько п’ятдесяти років, він написав найвизначніші із 

своїх праць, які ввійшли неоціненним надбанням у скарбницю світової наукової думки. 

Серед них: «Квадратура параболи», «Про кулю і циліндр», «Про спіралі» ,  «Про коноїди і 

сфероїди», «Вимірювання круга». У цих творах розв’язано багато нових задач на об-
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числення площ і об’ємів геометричних фігур, знаходження центрів їх ваги. Здобуті при цьому 

результати мали величезне значення для науки. 

Вражає велика кількість доведених автором теорем і розв’язаних задач. Перелічимо хоча 

б деякі з них. 

Архімед двічі повертався до знаменитої задачі квадратури круга. У книжці «Вимірювання 

круга» він уперше знайшов надзвичайно точне подання довжини кола, площі круга і його 

частин через радіус. 

З основних результатів Архімеда про довжину кола і площу круга назвемо три. 

1. Площа круга дорівнює площі прямокутного трикутника, один катет якого конгруентний 

радіусу круга, а другий — довжині кола цього круга. 

2. Площа круга відноситься до площі описаного навколо нього квадрата приблизно, як 11 

до 14. 

3. Відношення довжини кола до діаметра (в сучасних позначеннях — число � )  

знаходиться в межах: 3 �+
,� - � - 3 �

,. Цей результат учений здобув, обчислюючи периметр 

правильного 96-кутника, вписаного і описаного навколо одиничного круга. Так зване 

архімедове наближення числа � � ��
,  — було  найкращим до епохи Пізнього Відродження, а 

на практиці його застосовують і в наш час. Метод, яким учений розв’язував цю задачу, і 

сьогодні розглядається в підручниках багатьох країн світу. 

Архімед не просто розв’язував задачі. Він прокладав нові шляхи в математиці. 

Обчислюючи довжини кривих л іній,  площі криволінійних поверхонь, об’єми криволінійних 

фігур, центри ваги геометричних фігур, завбачив багато для наступного розвитку основних 

розділів вищої математики — інтегрального та диференціального числення, побудованих 

через два тисячоліття Кеплером, Кавальєрі, Ферма, Лейбніцом і Ньютоном. 

Архімед розвинув і поглибив метод вичерпування Евдокса Кнідського. До відкриття 

інтегрального числення це був єдиний науково обґрунтований метод дослідження граничних 

процесів. 

Архімед знайшов метод, який у багатьох випадках давав можливість розв’язати найважчу 

частину задач на знаходження площ і об’ємів геометричних фігур — обчислити границю, до 

якої прямує довжина (площа або об’єм) системи прямолінійних фігур, вписаних у дану 

криволінійну фігуру і описаних навколо неї. 
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Як і інші математики Стародавнього світу, Архімед викладав готові результати, не 

розкриваючи шляхів, якими їх було знайдено. І це мовчання було для вченого великою 

трагедією. Адже метод його давав прекрасні результати, хоч був «незаконним», 

засудженим і відкинутим законодавцями з питань методології науки — ідеалістом 

Платоном та його учнем матеріалістом Аристотелем. Очевидно, вже десь на схилі творчого 

шляху Архімед прочитав праці вченого-матеріаліста Демокріта з Абдер (460 — бл. 380 до н. 

е.) і виявив, що знаменитий філософ у своїй концепції атомістичної математики був його 

однодумцем, він також уявляв тривимірні фігури утвореними з сукупності двовимірних, 

останні з прямих, а прямі — з неподільних далі точок — атомів. 

Дуже можливо, що тоді Архімед і вирішив припинити мовчання. Його «Послання 

Ератосфену про механічні теореми» розкривало всі таємниці творчого методу, всі 

«єретичні», з погляду вимог офіційної науки, прийоми пошуку істини. Послання Ератосфену, 

яке ще називають «Ефод» («Про метод»), спіткала трагічна доля праць Демокріта. Майже всі 

копії «Ефода» були знищені послідовниками Платона і Аристотеля. Тільки в 1906 р. учені 

випадково натрапили на слід однієї з копій цього твору, в якому Архімед відкривав своєму 

александрійському колезі, а через нього і всім математикам секрети деяких своїх 

квадратурних і кубатурних теорем. 

Евклід довів у «Началах», що існує тільки п’ять типів опуклих многогранників, у яких всі 

грані — конгруентні правильні многокутники і всі многогранні кути конгруентні. Такі 

многогранники називаються правильними. Це тетраедр, гексаедр (або куб), октаедр, 

додекаедр та ікосаедр. Архімед узагальнив поняття правильного многогранника і відкрив 

нові математичні об’єкти — напівправильні многогранники. 

Так він назвав многогранники, в яких всі грані — правильні многокутники більш як одного 

роду, а всі многогранні кути конгруентні. Тільки в наш час вдалося довести, що 

тринадцятьма відкритими Архімедом напівправильними многогранниками вичерпується вся 

множина цих геометричних фігур. 

Незважаючи на блискучі успіхи грецької математики в галузі геометрії, мистецтво лічби і 

техніка обчислень залишалися занедбаними. Алфавітна нумерація була справжнім гальмом у 

розробці обчислювальних алгоритмів. У праці «Псамміт» («Числення піску») Архімед 

намагається виправити таке становище в грецькій системі числення. Він розв’язує задачу 

обчислення кількості піщинок, які містилися б у масі піску, яка заповнила б «весь Всесвіт». 
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Ця задача й приводить Архімеда до розробки принципово нової, позиційної системи 

числення. В її основу було покладено октаду, яка дорівнює міріаді міріад (у греків міріада 

дорівнювала 104), тобто 108. Числа до 108 називалися «числами першими», 108 — одиниця 

«чисел других», (108)2 — одиниця «чисел третіх» і т. д. Всі вони становлять перший період чисел, 

за ним йшли числа до 108-го періоду. Найбільше число, яке можна було виразити цим 

численням октадами, дорівнювало 10�·�+.·�+.
. Число ж піщинок, яке задовольняло умову 

поставленої задачі, дорівнювало лише 1063. 

У «Псамміті» вперше була чітко висловлена ідея нескінченності ряду натуральних чисел. 

Ідея настільки нова, що тільки через багато століть вона стала загальновизнаною. 

У 75 р. до н. е. римський сенат призначив Цицерона (106—43 до н. е.) квестором у Сіцілію. 

Цицерон особисто взяв участь у пошуках і знайшов могилу Архімеда. Він пам’ятав вірші і 

креслення, викарбувані за заповітом ученого на його пам’ятнику: циліндр з вписаною в 

нього кулею. А згодом із захопленням описав деталі пошуку і наказав відремонтувати 

напівзруйнований, забутий пам’ятник на могилі великого сіракузця. 

Тисячоліття запорошили сліди тих далеких років. Лише слава Архімеда вистояла проти їх 

руйнівної ходи. Вистояла, бо Архімед створив пам'ятник, який не піддається руйнівній ході 

тисячоліть. 
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Аполлоній Пергський 

(бл. 260—170 до н. е.) 

Аполлоній Пергський — останній з трьох великих 

математиків епохи еллінізму. Молодим він приїхав до 

Александрії та вивчав математику в послідовників Евкліда в 

Мусейоні. Потім жив і працював у другому центрі грецької 

культури — місті Перга. 

Аполлоній — автор багатьох математичних праць, 

найвизначнішою з яких є «Коніка» («Конусні»). Із восьми книг 

цього твору збереглися сім. «Коніка» присвячена конічним перерізам, або кривим 

другого порядку. Їх вивчали і до Аполлонія. Є свідчення, що учень Евдокса Кнідського 

— Менехм (бл. 360 до н. е.) — відкрив еліпс, гіперболу і параболу («тріада Менехма»), 

вивчив їх властивості і застосував до розв’язання задачі подвоєння куба (делоської 

задачі). Конічні перерізи вивчали Евклід, Архімед та інші вчені. Один з біографів 

Архімеда навіть звинувачував Аполлонія в плагіаті, хоча аналіз «Коніки» свідчить, що 

для цього немає підстав. Попередники Аполлонія розглядали конічні перерізи за умови 

перпендикулярності площини перетину до твірної конуса. Якщо конус прямокутний, 

утворювалася парабола, гострокутний — еліпс, а якщо тупокутний — вітки гіперболи. 

Аполлоній розглядає загальний випадок утворення конічних перерізів при перетині 

довільного кругового двопорожнинного конуса площиною під будь-яким кутом. 
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Учений дістає еліпс, параболу або гіперболу залежно від того, перетинає площина 

всі твірні тільки однієї порожнини конуса, паралельна вона одній твірній чи перетинає 

обидві порожнини. Аполлоній увів назви параболи, гіперболи й еліпса. Для кожної із 

цих кривих Аполлоній відкриває і доводить основні її властивості. Зокрема, в першій 

книзі «Коніки» за основу класифікації кривих прийнято, по суті, властивості їх 

алгебраїчних рівнянь, які Аполлоній записував в словесно-геометричній формі і 

називав симптомами кривої. Із сучасного погляду можна сказати, що Аполлоній 

досліджував властивості конічних перерізів відносно прямокутної системи координат, у 

якій одна вісь збігалася з головним діаметром кривої (в еліпса — це була велика вісь), а 

друга — проходила через вершину кривої. При цьому вчений досліджував саме ті 

властивості, які залишаються незмінними (інваріантними) при допустимих 

перетвореннях. Ця ідея стала зрозумілою лише в XIX ст., коли німецький математик Ф. 

Клейн (1849—1925) у своїй знаменитій Ерлангенській програмі запропонував 

розглядати кожну геометрію (синтетичну, аналітичну, проективну, афінну, топологію і 

т. д.) як теорію, що вивчає геометричні властивості фігур, інваріантних відносно певної 

спеціальної групи перетворень площини або простору. Зокрема, евклідова геометрія — 

це наука, яка вивчає інваріанти метричної групи перетворень. 
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У семи книгах «Коніки» подано формулювання і доведення 387 теорем, в яких 

детально розглянуто найголовніші властивості кривих другого порядку. 

Немає жодної можливості передати все багатство змісту «Коніки». Досить сказати, 

що навіть сучасні університетські курси аналітичної геометрії не охоплюють всіх 

властивостей конічних перерізів, відкритих і доведених Аполлонієм. При відсутності 

аналітичного методу дослідження, виконане вченим, вимагало велетенської роботи. 

Праця Аполлонія — класичний приклад створення математичних теорій з логіки 

розвитку самої науки. Справді, в математичному природознавстві конічні перерізи 

тривалий час не знаходили застосування (хіба що крім параболічних дзеркал). Криві 

другого порядку привернули увагу вчених у XVI ст., коли невтомний шукач розгадок 

таємниць природи Й. Кеплер (1571 —1630) поборов тисячолітню традицію і дійшов 

висновку, що планети обертаються навколо Сонця не по колах, як у це вірили всі від 

піфагорійців до Коперника, а по еліпсах. Отже, ідея Аполлонія відродилася лише в XVII 

ст. 

Багато визначних математиків присвятили свої дослідження різним питанням теорії 

конічних перерізів. 

Сьогодні ж властивості еліпса, параболи, гіперболи широко застосовуються в техніці, 

при дослідженні законів природи. Теоретичний фундамент цих застосувань створив 

учений, який навіть не уявляв їх величезного обсягу. Це теж не випадково. Відкинувши 

безліч другорядних властивостей, учений дістав у чистому вигляді певні просторові 

форми та кількісні відношення, які характеризували вже не окреме явище, а цілий клас 

подібних за певними числовими характеристиками явищ. 

Як кожна правильно побудована наукова теорія, «Коніка» діждалася свого часу, щоб 

допомогти людині глибше проникнути в таємниці закономірностей природи і 

використовувати їх у своїй практичній діяльності. 

Різні автори називають ще інші праці Аполлонія з математики, астрономії, оптики, 

але жодна з них до нас не дійшла, хоча відомо, які проблеми розв’язував в них учений. У 

«Загальному трактаті» він вивчав загальні, недоводжувані поняття геометрії — 

аксіоми, постулати та їх відношення до реальної дійсності. Аполлоній обчислював 

значення числа А і дістав таке наближення: 
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Він запропонував аналогічну розробленій Архімедом позиційну систему числення за 

тетрадами (степенями міріад, тобто 10 000). Окремі праці вчений присвятив 

невпорядкованим ірраціональностям і запалювальним дзеркалам. 

У двотомній книжці Аполлонія «Про дотики» було вміщено його знамениту задачу: 

«Дано три фігури, кожна з яких може бути точкою, прямою або колом. Побудувати 

коло, яке проходило б через дані точки (або точку) і дотикалося до даних кіл або 

прямих». Розв’язання задачі самим Аполлонієм до нас не дійшло. Його вдруге знайшов 

відомий французький математик Франсуа Вієт (1540—1603). 
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Діофант Александрійський 

(III ст.) 

Із часів Евкліда й Архімеда змінюються зміст і форма античної математики. Процес 

формування нових теорій сповільнюється, а згодом 

припиняється й зовсім. Але він був тривалим і позначився не 

відразу. Найвиразніше він виявився в творчості останнього 

видатного математика античного світу — Діофанта 

Александрійського. 

Історія майже нічого не зберегла про його життя. Тільки 

опосередковано вдалося встановити, коли приблизно він жив. 

Ще більшою загадкою, ніж біографія Діофанта, стала для науки його «Арифметика», 

з тринадцяти книг якої збереглося лише шість. У них подано 189 задач з 

розв’язаннями і поясненнями. За формою «Арифметика» просто збірник задач, але за 

змістом — унікальне явище, справжнє чудо історії математики. 

Уже вступ до книги свідчить про великий крок уперед, який зробив Діофант 

порівняно з математиками класичної давнини. Для них одиниця ще була не подільна, її 

частини, тобто дроби виду 
%
� , були тільки відношеннями цілих чисел, а не числами, √2 — 

відношенням діагоналі квадрата до сторони. Про від’ємні числа ще й не йшлося. 

Діофант шукає розв’язки задач у додатних раціональних числах, а в проміжних 

обчисленнях користується і від’ємними числами. Він перший вводить буквену 

символіку для перших шести степенів невідомого і вільного члена, знак 

від’ємного показника степеня та рівності. 

Діофант формулює правило додавання до обох частин рівняння однакових членів, 

зведення подібних. Назви степенів змінної ще мають геометричну інтерпретацію 

(квадрат, куб), які збереглися й до наших днів, але вчений розглядає квадрато-

квадрати і квадрато-куби як числа і підсумовує квадрат з кубом і т. д. 

Отже, алгебру Діофант будує вже не на геометрії, як це робив Евклід, а на 

арифметиці, при цьому зі своєю мовою і символікою. Природно, що такі ідеї мали бути 

результатом певного розвитку математичної думки. Проте ми не бачимо в творця 

«Арифметики» попередників і не зрозуміло, як здійснювалася еволюція його поглядів, 
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що була, здається, під силу лише поколінням учених. Це найбільша загадка 

математики. 

Діофант вражає й тим, які задачі він ставить і як він їх розв’язує. Задачі 

«Арифметики» взято з алгебри і теорії чисел. Розв’язування їх приводить до рівнянь 

або систем рівнянь з цілими коефіцієнтами, для яких шукають цілі або раціональні 

розв’язки, при цьому число змінних більше від числа рівнянь. Такі рівняння та їх 

системи називають діофантовими, або невизначеними. Розв’язання в раціональних 

числах діофантового рівняння від двох змінних геометрично означає відшукання 

координат раціональних точок алгебраїчної кривої, яка описується рівнянням 

0 1, 2# � 0. 

Найпростіші діофантові рівняння розв’язували вже шумеро-вавилонські 

математики, піфагорійці й Евклід. Діофант розробляє, по суті, цілу теорію таких 

рівнянь. З неї в сучасній науці сформувалася окрема галузь математики — діофантовий 

аналіз, або діофантова геометрія. 

Ідеям і задачам Діофанта судилася довга й щаслива доля. Він передав їх 

математикам Середньої Азії, Близького Сходу та Індії. У XVII ст. їх висвітлив по-новому 

П’єр Ферма (1601—1665). Відтоді проблеми, які заповів нащадкам Діофант, 

привертають увагу найвидатніших учених. Деякі з них розв’язані, інші — не розкрито 

й досі. Дві проблеми Діофанта особливо пам’ятними сторінками вписані в історію 

математики. 

У 1900 р. видатний німецький математик Д. Гільберт (1862—1943) на другому 

Міжнародному математичному конгресі виголосив доповідь «Математичні 

проблеми», в якій поставив перед вченими 23 задачі з різних розділів математики, 

розв’язання яких мало важливе значення для подальшого розвитку математики. 

Десятою проблемою була «задача про розв’язність діофантового рівняння», 

сформульована так: «Нехай дано діофантове рівняння з довільними невідомими і 

цілими раціональними числовими коефіцієнтами. Назвіть спосіб, за допомогою якого 

можна після скінченного числа операцій встановити, чи розв’язне це рівняння в цілих 

раціональних числах». 

Відповіді довелося чекати 70 років. У 1970 р. на Міжнародному математичному 

конгресі в Ніцці двадцятирічний радянський аспірант Юрій Володимирович 

Матіясевич сколихнув математичний світ справжньою сенсацією століття — доповів 
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про розв'язання 10-ї проблеми Гільберта. Він довів, що ніякого загального методу для 

розв’язання діофантового рівняння не існує. 

Доведення Матіясевича дало ще побічні результати, яких він не шукав і які 

буквально приголомшили математиків своєю несподіванкою. Виявилося, що існує 

цілочисловий многочлен (щоправда, досить високого степеня і від великого числа 

змінних) — такий, що при всіх цілих значеннях змінних, коли він додатний, він подає 

тільки прості числа. Виявляється, що універсальний генератор простих чисел, за 

яким полювали математики від Ейлера до наших днів, не казкова жар-птиця. Існує й 

такий многочлен, усі цілі значення якого (при цілих значеннях змінних) подають 

послідовність: 2�; 3�3
, 4455

 , і тільки такі числа. 

Результати Матіясевича проливають світло на існування глибоких ще не 

розгаданих залежностей на множині цілих чисел. 

Велика теорема Ферма — одна з невзятих фортець математики — також 

побудована на ідеях «Арифметики» Діофанта. І хто знає, до яких відкриттів приведе 

облога її потужними методами сучасної математики. 


