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ЩО ТАКЕ МАТЕМАТИКА? 
 

В.Г.Бевз, канд.пед.наук., доцент, 
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, м. Київ 

 
Запитання �Що таке математика?� завжди було надто дискусійним. З 

приводу нього дискутували не тільки (навіть не стільки) математики, скільки 

філософи. І це не випадково. За довгий час свого існування математика за-

знала суттєвих змін та значного розвитку. Була вона  �царицею� і �служни-

цею�, ставала надбанням �аристократів� і �широких народних мас�, виступа-

ла �інструментом пізнання� і �універсальною мовою� тощо. І весь час не 

припинялися дискусії навколо питання про предмет математики. 

В Стародавній Греції (V ст до н.е), де народилась математика як наука, 

(µαυηµα � �наука�, �знання�, �вчення�), розрізняли 4 �µαυηµα (матема)�: 

1) вчення про число (арифметика), 2) вчення про фігури (геометрія), 

3) вчення про пропорції в природі і мистецтві (гармонія), 4) вчення про 

форми світу (астрономія). Усі інші знання, зокрема фізику, географію, іс-

торію їх філософи не відносили до науки. Бо вважали, що тільки �матема� 

має тверді логічні основи, здобуті вищою субстанцією � розумом. 

Здавна математики і філософи різних  країн намагалися дати означен-

ня предмету математики. Наведемо приклади кількох з них.  

Чим займається математика, як не порядком і відношенням. (Арістотель.) 

Математика � це наука, що розглядає кількість у матеріальних 

об�єктах, або, на думку інших, наука, що вивчає кількість абстрактну, не 

зачіпаючи того, чи вона міститься в матеріальних тілах чи поза ними.  

(Ф. Прокопович.) 

Математика � це наука, що не тільки показує в кожному окремому 

випадку співвідношення, але й визначає причини, від яких вони залежать 

за природою самих речей. (Л.Ейлер.) 

Радянські вчені мали дотримуватися «єдино правильного»  означення 

математики за Ф.Енгельсом: �Математика � це наука про просторові фор-
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ми і кількісні відношення дійсного світу�. Таке означення не відповідає 

суті сучасної математики, напевно  і сам Енгельс не погодився б з ним. У 

реченні, з якого відокремили це означення його послідовники, йшлося не 

про всю математику, а тільки про її частину � чисту математику. До того ж � 

не про сучасну, а про ту, яка тільки зароджувалась. І формулювалося це ре-

чення не як означення, а як заперечення думки ідеалістів про те, що в чистій 

(не прикладній) математиці розум має справу не з матеріальними об�єктами, 

а з продуктами вільної уяви і творчості розуму. Ф.Енгельс писав так:  

�Як поняття числа, так і поняття фігури взяті виключно із зовнішнього 

світу, а не виникли в голові з чистого мислення. Повинні були існувати речі, 

які мають певну форму, і ці форми повинні були порівнюватись, перш ніж 

можна було дійти до поняття фігури.  Чиста математика має своїм об�єктом 

просторові форми і кількісні відношення дійсного світу, отже � вельми реа-

льний матеріал. Той факт, що цей матеріал набирає надзвичайно абстрактної 

форми, може лише слабо затушувати його походження із зовнішнього світу. 

Але щоб бути спроможним дослідити ці форми і відношення в чистому ви-

гляді, треба цілком відокремити їх від їхнього змісту, залишити цей останній 

осторонь як щось неістотне; таким шляхом ми дістаємо точки, позбавлені 

вимірів, лінії, позбавлені товщини й ширини, різні a і b, х і у, сталі і змінні ве-

личини, і лише в самому кінці ми доходимо до продуктів вільної творчості і 

уяви самого розуму, а саме � до уявних величин.� 

Заперечувати цю думку підстав немає. Коли математика ще тільки за-

роджувалася, її поняття і відношення брались із зовнішнього світу. Ці пе-

рші абстракції справді виникали як відображення деяких предметів і явищ 

матеріального світу. Але так було тільки  в період з а р о д ж е н н я  мате-

матики, у наступні періоди розвитку вона істотно змінилась.  

У цитованому абзаці Енгельс писав, що після того, як дістають точки, 

позбавлені вимірів, лінії, позбавлені товщини й ширини, різні a і b, х і у,  

доходять до �продуктів вільної творчості і уяви самого розуму, а саме � до 
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уявних величин�. А в математиці здебільшого і йдеться саме про такі точ-

ки, лінії та змінні a , b, х , у; отже � про п р о д у к т и  в і л ь н о ї  т в о р -

ч о с т і  і  у я в и  р о з у м у ! У іншому місці  Енгельс писав ще чіткіше: 

�� вся так звана чиста математика займається абстракціями � всі її вели-

чини є, строго кажучи, уявні величини�. І це правда. В матеріальному світі 

не існує об�єкта, схожого наприклад, на геометричну пряму, чи на площи-

ну, чи на число 7π і т. ін. У навколишньому матеріальному світі немає жо-

дної прямої, якою уявляють її в геометрії � без товщини, ідеально рівною і 

нескінченною в обидві боки. І геометричної площини, яка б поділяла весь 

світ навпіл, не існує. Ніде і ніколи не існувало! 

А в сучасній математиці розглядаються не тільки такі елементарні по-

няття, як пряма, площина, натуральні чи раціональні числа, а й набагато 

складніші конструкції з таких понять і абстракцій вищих порядків. Ідеться 

про абстракції від абстракцій,  а не від об�єктів і процесів матеріального 

світу. Наприклад, функції у = 3х, у = � 0,5х + 1, у = 3 � абстракції. Абстра-

гуючись від таких абстракцій переходять до абстракцій вищого порядку � 

лінійної функції у = ах + с. Абстрагуючись від понять лінійної, квадратич-

ної, степеневої та інших функцій, переходять до ще абстрактнішого і зага-

льнішого поняття � числової функції y = f(x). Так само розширювалося по-

няття числа: від натуральних чисел через раціональні та ірраціональні чис-

ла приходять до поняття дійсних чисел, потім � до комплексних, кватерні-

онів та інших гіперкомплексних чисел. Так поступово створювали порів-

няно загальніші і абстрактніші математичні конструкції, все віддаляючись 

від об�єктів і процесів матеріального світу. Тому стосовно сучасної мате-

матики неправомірно стверджувати, що предметом її вивчення є просторо-

ві форми і кількісні відношення матеріального світу. 

Більшість математичних понять не відображають яких-небудь пред-

метів чи відношень матеріального світу, вони створені уявою і розумом 

математиків. Це добре розуміли і радянські математики, але за умов до-
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тримання принципу партійності  вони не могли просто відкинути застарілу 

точку зору на предмет математики, а тільки зауважували і доповнювали 

прийняте формулювання. 

Академік А.М.Колмогоров писав: �Як у результаті внутрішніх потреб 

математики, так і нових запитів природознавства, коло кількісних відно-

шень і просторових форм, які вивчає математика, надзвичайно розширю-

ється: сюди входять відношення, що існують між елементами довільної 

групи, векторами, операторами в функціональних просторах, уся різнома-

нітність форм просторів будь-якого числа вимірів та ін. При такому широ-

кому розумінні термінів �кількісні відношення� і �просторові форми� на-

ведене означення Енгельса застосовуване і на сучасному етапі її розвитку�. 

Б.В.Гнєденко дотримувався подібної думки: �Деякі вчені вважають, що 

означення Енгельса не враховує розвитку математики в ХХ столітті і його 

треба доповнити. Я вважаю, що важливо добавити логічні структури��. 

Це доповнення свідчить про те, що Б.В.Гнєденко поділяв точку зору 

Н.Бурбакі (псевдонім, під яким група математиків різних країн, переважно 

французьких, зробила спробу дати систематичний виклад сучасної матема-

тики на основі аксіоматичного методу; припинила діяльність у 1968 р.), які 

стверджували, що �Математика � це наука про математичні  структури�.  

Математична структура � це множина, між елементами якої встанов-

лено одне або кілька відношень. При цьому виділяються три типи основ-

них структур: алгебраїчні структури (групи, кільця, поля і т.д.), структури 

порядку і топологічні структури.   

З поняттям математичних структур знайомляться здебільшого тільки 

студенти математичних відділень університетів. Випускникам середніх 

шкіл  і спеціалістам не математикам це поняття не відоме. Тому їм озна-

чення математики через математичні структури не зрозуміле. До того ж 

немало математиків, які добре розуміють суть і роль математичних струк-
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тур, не погоджуються з таким означенням, бо воно дещо однобічне, не 

враховує прикладної математики.   

Один з найвідоміших керівників бурбакістів Ж.Дьєдонне писав: �Су-

часна математика в своїй основі не має якої-небудь утилітарної мети, а є 

інтелектуальною дисципліною, практична користь від якої зводиться до 

нуля� Математика � не більше ніж �розкіш�, яку може дозволити собі ци-

вілізація�. Інші вчені з цим не погоджуються. Звичайно, для декого мате-

матика � розкіш. Але далеко не для всіх. Зокрема, спеціалісти прикладної 

математики так не вважають. А оскільки більшість спеціалістів дивляться 

на математику ширше, не вважають її тільки �розкішшю�, то й дотриму-

ються іншого означення. 

М.С. Бургін: �Математика � наука, в якій формалізованими методами 

вивчаються властивості абстрактних і реальних структур, котрі відобра-

жають певні сторони реального світу і включають � просторові форми і кі-

лькісні відношення дійсного світу�. 

Неоднозначність розуміння суті математичної науки, розгалуженість 

її розділів та застосувань дають підстави деяким науковцям висловлювати 

думку, що сформулювати означення математики чи вичерпно описати її 

предмет неможливо. Так вважають не тільки сучасні математики, а й спе-

ціалісти минулих часів, коли вважали, що математика займається переваж-

но дослідженням величин. 

В.Левицький писав: �Подати зміст математики � це завдання непоси-

льне; сказати, що це наука про величини та їх взаємні відношення, це буде 

лише невелика частина, яка не вичерпує її змісту, бо ж до математики � 

побіч чисел і геометричних величин, побіч величин тяглих і нетяглих (не-

перервних і дискретних) � входить і наука про комбінаторику, і про групи, 

і вищі числа і їх комплекси, і про вищі простори і т.д., до яких назву вели-

чини можна прикладати лише з деякими застереженнями.� 
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Р.Курант, написавши разом з Г.Роббінсом велику книгу «Що таке ма-

тематика», згодом зробив такий висновок: �На запитання �Що таке �мате-

матика?� неможливо дати обґрунтовану відповідь на основі самих лише 

філософських узагальнень, семантичних означень або за допомогою обтіч-

ного газетно-журнального багатослів�я. Так само як не можна дати загаль-

не означення музики чи живопису: ніхто не може оцінити ці види мистецт-

ва, не розуміючи, що таке ритм, гармонія і лад у музиці або форма, колір і 

композиція у живописі. А для розуміння суті математики ще більшою мі-

рою потрібне справжнє проникнення у її складові елементи�.  

Вважаємо, що коротко і доступно зміст математичної науки можна 

описати так. Математика � це наука про математичні моделі та їх за-

стосування до розв�язування задач.  

А задачі можуть бути різними: досить важливими прикладними і таки-

ми, �практична користь яких зводиться до нуля�. Було б неправильно бачити 

тільки щось одне: прикладні питання, чи абстракції, які не мають ніякої прак-

тичної цінності. Коли математичну науку вважають продуктивною силою, то 

мають на увазі її прикладну складову. Друга складова математики, �практич-

на користь від якої зводиться до нуля�, не є безпосередньою продуктивною 

силою суспільства. Але не слід її ігнорувати, вона відіграє приблизно таку ж 

роль, як спорт, живопис, віршоскладання. Дослідження в геометрії трикутни-

ка, в теорії простих чисел,  в п � мірних векторних просторах тощо,  в жод-

ному разі, не гірші від гри в шахи чи інші інтелектуальні ігри, які людство ці-

нить заради торжества розуму, допитливості й винахідливості, які роблять 

людину homo sapiens. Результати досліджень в чистій математиці оцінюють 

за їхньою логічною завершеністю і майстерністю виконання, а тому їх міс-

це � серед культурних цінностей людства.  

Приблизно так можна відповісти на запитання �що таке математика?� 

студентам. А ще їм бажано зауважити, що математика є складовою части-

ною загальнолюдської культури. І хоча ця частина культури в повній мірі 
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не кожному  доступна (як і окремі види мистецтва) загальний погляд на 

математику, її зміст та застосування має знати кожна освічена людина.  

Учням  на запитання �Що таке математика?� можна відповісти по-

різному. Якщо запитує учень основної школи, йому краще відповісти так. Ма-

тематика � це наука про числа і геометричні фігури. Усі інші математичні по-

няття, що розглядаються в основній школі, � вирази, пропорції, функції, рів-

няння, нерівності, послідовності � комбінації із чисел або з чисел і змінних, які 

позначають числа. Іншого означення математики такий учень і не зрозумів би. 

Якщо запитує старшокласник, що таке математика, йому бажано від-

повісти докладніше. Математика � це наука про числа, геометричні фігури 

та інші поняття, придатні для математичного моделювання. Мається на 

увазі, що йому вже відоме поняття математичної моделі. Відокремлення 

чисел і геометричних фігур у такій відповіді бажане для забезпечення на-

ступності та щоб зробити означення зрозумілішим для учнів. А взагалі, 

можна сказати і так: �Математика � це наука про математичні моделі�. Та-

ке формулювання можна пропонувати і студентам, воно найкраще відпові-

дає змісту і ролі сучасної математичної науки. 

Майже так розкриває зміст поняття математики  Л.Д.Кудрявцев: �Матема-

тика � це область людського знання, в якій вивчаються математичні моделі�.  

Тепер поняття математичної моделі і математичного моделювання 

включені до програми з алгебри 9 класу. Думається, що в старших класах 

бажано продовжити вивчення цієї теми, уточнивши і розширивши одне з 

найголовніших понять математичної науки. 

Математична модель � система математичних співвідношень, яка  

описує розглядуваний об�єкт, процес або явище. Приклади математичних 

моделей � рівняння (алгебраїчне, трансцендентне, диференціальне і т.ін.), 

система чи сукупність рівнянь, система чи сукупність рівнянь і нерівнос-

тей, графіки, діаграми тощо. Математичні моделі можуть бути непере-

рвними, дискретними, стохастичними і т. ін. Користуючись математични-
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ми моделями, можна досліджувати об�єкти, процеси, явища, не вдаючись 

до дорогих натуральних експериментів, а замінюючи їх імітацією у вигляді 

математичних перетворень і обчислень. 

Для сучасної математики поняття математичної моделі одне з найважли-

віших. Правильно розуміти сутність математики без цього поняття не можна. 

Тому, думається, і в школі цьому поняттю бажано приділити більше уваги. 

Подібно до того, як колись математики і методисти домагалися введення в 

шкільні програми поняття функції, так тепер бажано домагатися ознайомлення 

учнів з поняттям математичної моделі і математичного моделювання. 
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Резюме. Предлагаемая статья посвящена проблеме определения предмета 
математики. Анализируются различные подходы к описанию сущности 
математики. Предлагается рассматривать математику как науку о матема-
тических моделях и их  применении к решению задач. Поднимается вопрос 
об  изучении элементов математического моделирования в курсе матема-
тики старшей школы. 
Summary. The proposed article is devoted to the problem of definition of 
mathematics, different methods to discription a main point of mathematics are 
analysed, consideration of mathematics as science about mathematical models 
and the application to do in something.  
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