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Стаття присвячена історичному огляду вивчення комплексних чисел учнями середніх за-

кладів освіти. Піднімається питання про вивчення учнями профільних класів основ теорії ком-
плексних чисел та їх застосувань. 

 
 
Модернізація національної системи 

освіти, впровадження моделі профільно-
го навчання ставить перед освітянами 
цілу низку проблем, вирішення яких по-
требує нових теоретичних і прикладних 
досліджень. Гостро актуальною є про-
блема відбору змісту навчання для курсу 
математики профільного рівня, курсів за 
вибором та розробка відповідного мето-
дичного забезпечення. Розділ “Комплек-
сні числа” відноситься до тих, які недо-
статньо досліджені методистами.  
Вагомість цього розділу в математи-

чній культурі учнів є незаперечною. 
Вивченням розділу “Комплексні числа” 
завершується одна з основних змістових 
ліній шкільного курсу математики – ро-
звиток поняття числа. Цілісне, заверше-
не уявлення про число є важливим кро-
ком в процесі формування наукового 
світогляду учнів. Широке коло застосу-
вань комплексних чисел відкриває зна-
чні дидактичні можливості для розвитку 
математичних інтересів учнів. Адже на-
явність в арсеналі учнів комплексних 
чисел збагачує їхні уявлення про методи 
пізнання, розширює їхні можливості 
при розв’язуванні задач, посилює прик-
ладну функцію математики. 
Розглянемо історичний аспект ви-

вчення комплексних чисел у середніх 
закладах освіти. 
Як відомо, комплексні числа виникли 

як чисто формальний математичний ре-
зультат при розв’язуванні рівнянь вищих 
степенів. Багато великих математиків дос-
ліджували питання добування квадратного 

кореня з від’ємного числа, зокрема, це: 
Сціпіон дель Ферро (1465-1526 ), Ніколо 
Тарталья (бл. 1499-1557), Джироламо Ка-
рдано (1501-1576), Рафаеле Бомбеллі 
(1550-1572) та ін. Вперше про комплексні 
числа згадав Кардано в 1545 році у своїй 
роботі “Велике мистецтво або про правила 
алгебри”, хоча і називав їх “суто софістич-
ними величинами”. Детальніше вони роз-
глядалися у книзі Бомбеллі “Алгебра”, 
який розглянув правила дій над комплекс-
ними числами. Вперше символ i  для поз-
начення уявної одиниці 1−  вжив Леонард 
Ейлер (1707-1783) у 1777 році ( i  – перша 
буква латинського слова imaginarius, що 
означає “уявний”, “несправжній”). Більш 
строге обґрунтування теорії нових чисел, 
названих уявними, дав німецький матема-
тик Карл Гаусс (1777-1855). Гаусс першим 
термін “уявні числа” замінив терміном 
“комплексні числа” і записував їх у вигля-
ді bia + . Він також обґрунтував застосу-
вання комплексних чисел у математиці. 
У школи комплексні числа прийшли 

значно пізніше. Більше трьох століть 
минуло з часу відкриття та першого 
знайомства вчених з комплексними чи-
слами (XV-XVI ст.) і до їх загального 
визнання (середина XIX ст.) та вивчен-
ня студентами університетів, учнями се-
редніх закладів освіти. 
Одним із перших підручників, в яких 

пропонувалося вивчення комплексних 
чисел, був підручник німецького вченого 
А. Г. Кестнера під назвою “Початкові ос-
нови математики”. За цим підручником у 
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другій половині XVIII століття Кестнер 
читав популярні лекції з математики для 
студентів університету в Геттінгені (Ні-
меччина). На той час в університетах ви-
вчали ті відомості, які надалі, біля 30-х 
років XIX століття, перейшли в школу. 
Вивчення комплексних чисел починаєть-
ся у книзі А. Кестнера словами: “Той, хто 
намагається добути корінь з парним пока-
зником з від’ємної величини, вимагає не-
можливого, оскільки немає ні однієї 
від’ємної величини, яка була б таким сте-
пенем”. Ці зауваження є справедливими. 
Проте далі автор пише: “Такі корені на-
зиваються неможливими або уявними” [2, 
112]. І вже оперує ними, як звичайними 
числами. Тут бачимо відображення точки 
зору Лейбніца, який уявні числа предста-
вляв як щось зовсім безглузде, але, тим не 
менше, які незрозумілим чином ведуть до 
правильних результатів. 
Інша книга з математики “Досвід ціл-

ком послідовної системи математики” бе-
рлінського професора Ома вийшла в світ 
набагато пізніше, в 1828 році; в ній пода-
ється виклад комплексних чисел набагато 
ближче до сучасної точки зору. Професор 
Ом пише: “Подібно до від’ємних чисел, 

потрібно і символ 1−  приєднати до 
дійсних чисел як нову річ” [2, 113]. Тобто 
Ом висуває принцип розширення множи-
ни дійсних чисел.  
У Російській імперії елементи вищої 

математики в шкільний курс були вве-
дені у 1804 році згідно з Гімназичним 
статутом, в розробці якого брали участь 
М.І.Фусс і С.Я.Румовський. Навчання в 
гімназіях проводилося за такими основ-
ними підручниками:  

1) “Початкові основи математики” 
А.Г.Кестнера;  

2) “Курс чистої математики” 
Т.Ф.Осиповського;  

3) “Початкові основи чистої матема-
тики” М. І. Фусса [7, 7].  
У своєму підручнику М.І.Фусс нази-

ває комплексні числа неможливими, але 
такими, які “нам будуть дуже корисними 
пізніше” [8, 59]; розглядається поняття 
уявного числа, зокрема, добування квад-

ратного кореня з від’ємних чисел, та ви-
користовуються уявні числа при розв’я-
зуванні рівнянь вищих степенів. 
Зручним підручником для школи то-

го часу був підручник А. Ф. Малініна і 
К. П. Буреніна “Керівництво алгебри і 
зібрання алгебраїчних задач” (1870 р.). 
Автори цієї книги корінь парного сте-
пеня з від'ємної кількості називають 
“уявними виразами виду 1a − ”. Розг-
лядаються дії з такими виразами: дода-
вання, віднімання, множення, ділення, 
піднесення до степеня, добування коре-
ня  [4, 200-210]. У 90-х роках XIX ст. 
цей підручник було замінено за розпо-
рядженням Вченого комітету “Алгеб-
рою” А. П. Кисельова, яка теж витрима-
ла багаточисельні видання і була основ-
ним підручником з алгебри довгий час 
(до середини XX ст.). 
Цікавим підручником для учнів гім-

назій та реальних училищ стала книга 
“Алгебра” Білібіна М., директора 
Санкт-Петербурзького Першого реаль-
ного училища, перше видання якої було 
удостоєне премії Імператора Петра I. 
Вона була видана за Бертраном, Бурле 
та іншими іноземними авторами. У ній 
вже вживається термін “комплексні чи-
сла”, введення їх відбувається усклад-
нено, як пари чисел. Крім вищезгаданих 
основних питань, розділ “Комплексні 
числа” містив багато цікавих теорем, а 
також геометричне зображення компле-
ксного числа, “нову форму” комплекс-
ного числа (тригонометричну), розв’я-
зування біквадратних і двочленних рів-
нянь, різні значення n i .  
Цікаві завдання з розділу “Комплекс-

ні числа” містив “Збірник вправ і задач з 
елементарного курсу алгебри” авторів 
Д. А. Бем, А. А. Волков, Р. Е. Струве, 
виданий в Москві у 1915 році. Тут розг-
лядалися дії з комплексними числами в 
алгебраїчній та тригонометричній фор-
мах, розв’язування двочленних рівнянь, 
розглядалося питання замкненості мно-
жини комплексних чисел та принцип пе-
рманентності для цієї числової множини. 
Подібні питання містив підручник 
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“Початки алгебри”, виданий в 1915 році 
в Петрограді заслуженим професором 
Університету Святого Володимира 
Д.А.Граве для гімназій і інших середніх 
навчальних закладів. Розділ IX цієї кни-
ги під назвою “О числах комплексных” 
містить своєрідне обґрунтування необ-
хідності розширення числової множини: 
“Останнє узагальнення поняття про чи-
сло необхідно зробити для того, щоб 
було можливо добувати корені квадрат-
ні з від’ємних чисел” [1, 154-161]. 
З іноземних підручників були ухва-

лені в якості посібників для гімназій та-
кі книги: “Алгебра” Ж. Бертрана (пере-
кладена в 1874 р.) і “Початкові основи 
алгебри” Мейєра і Шоке (перекладена в 
1845 р.). У розділі про комплексні числа 
посібника Ж. Бертрана широко розгля-
далися алгебраїчна та тригонометрична 
форми комплексного числа та дії над 
ними у різних формах запису, геомет-
ричне тлумачення комплексних чисел. 
Широко відомим на той час був також 
підручник Бардея під назвою “Збірник 
задач”, виданий в Лейпціґу в 1907 році. 
Тут на перший план виступає принцип 
розширення поняття числа, а потім да-
ється і геометричне тлумачення. В цьо-
му і полягає загальноприйнятий тепер 
погляд на шкільне вивчення комплекс-
них чисел, хоча в окремих місцях під-
ручника розвиток цього питання зали-
шився на попередніх ступенях.  
Таким чином, можна сказати, що до 

1917 року у гімназіях і реальних учи-
лищах, хоч і не існувало стабільних 
програм і підручників з математики, 
проте були видані як російські, так і за-
рубіжні підручники та збірники задач 
для середніх закладів освіти, які широко 
висвітлювали зміст розділу “Комплексні 
числа”. Було напрацьовано багатий дос-
від викладання основних питань даного 
розділу з математичного погляду, хоча 
практичні застосування комплексних 
чисел не розглядалися. 
В перші роки Радянської влади єди-

них програм для трудової школи з мате-
матики не було, був прийнятий курс на 

загальну освіту. Виникла потреба пере-
будови системи навчання, найголовніше, 
планів і програм за предметним типом. У 
цей період (1933 р.) у школу передбача-
лося ввести стабільні підручники зі всіх 
предметів. Швидке створення нових під-
ручників з математики виявилось немо-
жливим. Тому в середній школі були 
введені після деякої переробки кращі з 
тих підручників, які існували раніше. Зо-
крема, в VI-X класах алгебру вивчали за 
підручником А.П.Кисельова і збірникам 
задач Н.А.Шапошнікова і Н.К.Вальцева. 
У навчальних програмах з математики з 
1935 по 1940 роки на вивчення теми 
“Комплексні числа” відводилося 10 го-
дин (вперше про це відзначено в програ-
мі 1938 року). У 1942/43 – 1944/45  на-
вчальних роках на цю тему відводилося 
12 годин. Згідно з підручником А.П.Ки-
сельова тема “Комплексні числа” вивча-
лася у такому обсязі: алгебраїчна та три-
гонометрична форма комплексного чис-
ла, дії над комплексними числами у цих 
формах запису, геометрична інтерпрета-
ція комплексних чисел. 
Постановою РНК від 6 жовтня 1943 

року в період Великої Вітчизняної війни 
була відкрита Академія педагогічних на-
ук, яка в “Известиях АПН” (що видавали-
ся з 1945 року) публікує фундаментальні 
дослідження в галузі методики математи-
ки. Зокрема, в 1946 році номер 4 “Извес-
тий АПН” містить працю професора 
І.В.Арнольда “Операторне тлумачення 
числа в курсі елементарної математики”. 
А номер 6 “Известий АПН” за цей рік мі-
стить статтю А.І.Фетісова “Вчення про 
тригонометричні функції в курсі серед-
ньої школи”, в якій тригонометрія буду-
ється автором на векторній основі з вико-
ристанням комплексних чисел. 
Починаючи з 1946 року, на вивчення 

комплексних чисел у школі відводиться 
16 годин. Матеріал для вивчення допов-
нюють історичні відомості про розвиток 
поняття числа, добування квадратного 
кореня з від’ємного числа. Дійсне число 
розглядається як окремий випадок ком-
плексного. Додаються дії піднесення до 
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степеня і добування квадратного кореня, 
перехід від алгебраїчної форми до три-
гонометричної і навпаки. У цей час 1948-
1949 рр. приймається оновлений “Збір-
ник задач з алгебри” автора П.А.Ларіче-
ва, II частина якого містить завдання з 
основ теорії комплексних чисел. 
Основним підручником у загальноос-

вітній школі з 1966/67 навчального року 
був підручник Є.С.Кочеткова і К.С.Ко-
четкової “Алгебра і елементарні функ-
ції” (видавництва 1965 року). Порівню-
ючи з підручником А. П. Кисельова, ма-
теріал теми був збагачений питаннями 
про використання комплексних чисел 
при розв’язуванні двочленних рівнянь 3-
го та 4-го степеня та основної теореми 
алгебри многочленів. 
Першим посібником з математики, 

призначених для шкіл з математичною 
спеціалізацією стала книга Н.Я.Віленкі-
на, Р.С.Гутера, С.І.Шварцбурда, В.Г.Аш-
кінузе “Алгебра”, видана в 1968 році. 
Дана книга була побудована в кількох 
планах. Основний текст її можна було 
використати і в звичайних школах. Цей 
же текст разом з матеріалом, набраним 
іншим шрифтом, був розрахований на 
учнів шкіл з математичною спеціалізаці-
єю і на сильних учнів звичайних шкіл.  
Отже, в період з 30-х по 60-ті роки у 

зв’язку із введенням стабільних програм 
і підручників відмічається поширене ви-
вчення елементів аналізу, у тому числі 
комплексних чисел, а в деяких випадках 
– поглиблене вивчення даної теми, 
включаючи використання комплексних 
чисел до розв’язування двочленних рів-
нянь вищих порядків та основної теоре-
ми алгебри. 
У статті “Нові програми і деякі ос-

новні питання вдосконалення курсу ма-
тематики в середній школі” академік 
А.М.Колмогоров  пише: “Великою жер-
твою, пов’язаною зі скороченням зага-
льного числа обов’язкових занять з ма-
тематики в старших класах, є виклю-
чення з обов’язкової програми комплек-
сних чисел. Ми вважаємо збереження 
теми в обсязі діючих зараз програм, ко-

ли, наприклад, тригонометрична форма 
комплексних чисел вивчається, але до-
давання аргументів при множенні з про-
грами виключено, не має розумного 
змісту. Уявлення про той мінімальний 
обсяг знань про комплексні числа, при 
якому їх вивчення буде продуктивним, 
дає наша програма для факультативних 
занять, в якій комплексні числа вво-
дяться в IX класі і широко використо-
вуються як чисто в алгебраїчному аспе-
кті, так і в зв’язку з тригонометрією і 
коливаннями” [3, 4]. 
Згідно затвердженої програми для 

факультативних занять з математики в 
1974 році планувалося дану тему вивча-
ти у двох частинах - у IX і X класах. На 
факультативному курсі “Додаткові роз-
діли і питання математики” у IX класі 
на вивчення комплексних чисел відво-
дилося 12 год., у X класі – 14. З 1974/75 
навчального року кількість годин на да-
ну тему зростає: у IX класі – 15, у X 
класі – 15 годин. Можна виділити три 
основні посібники для проведення фа-
культативних занять:  

1) Маркушевич О. І. Алгебра і еле-
ментарні функції. / О. І. Маркушевич, 
К. П. Сікорський, Р. С. Черкасов. – М.: 
Просвещение, 1968; 

2) Алгебра: навчальний посібник 
для IX-X класів середніх шкіл з матема-
тичною спеціалізацією / [Віленкін Н. Я., 
Гутер Р. С., Шварцбурд С. І. та ін.]. - 
М.: Просвещение, 1968; 

3) Збірник задач з математики: [по-
сібник для учнів (для факультативних 
занять в 9-10 класах) / під ред. 
З.А.Скопеца]. - М.: Просвещение, 1971. 

 Порівнюючи з посібником Віленкі-
на та ін., підручник Маркушевича та ін. 
не містить основної алгебри многочле-
нів, проте розглядається формула Ейле-
ра та застосування комплексних чисел в 
теорії коливань. 
У 1974 році виходить у світ книга 

“Дополнительные главы по курсу мате-
матики” для факультативних занять під 
редакцією З.А.Скопеца, що включає стат-
тю Хасина Г.Б. “Комплексні корені мно-
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гочлена. Основна теорема алгебри”, а та-
кож “Геометричні застосування комплек-
сних чисел”, написану Скопецом З.А. 
Проте вже з 1975/76 навчального ро-

ку в період переходу на нові програми з 
математики тема “Комплексні числа” з 
деякими змінами переноситься для ви-
вчення на факультативах у X класі. Фа-
культативний курс “Додаткові розділи і 
питання математики” замінює факуль-
тативний курс “Вибрані питання мате-
матики”. Планується вивчати наступний 
обсяг матеріалу (30 год.) у 10-му класі: 
Комплексні числа і операції над ними. 
Геометрична інтерпретація комплекс-
них чисел. Тригонометрична форма 
комплексного числа. Формула Ейлера. 
Дії над комплексними числами в триго-
нометричній формі. Функції комплекс-
ної змінної і відображення комплексної 
площини. Многочлени з комплексними 
коефіцієнтами. Розклад многочлена на 
лінійні множники. Формули Вієта.  
Згідно програми, затвердженої у 

1974 році, для шкіл і класів з поглибле-
ним вивченням математики (IX-X кл.) 
на вивчення комплексних чисел відво-
диться 26 год. у X класі. Можна виділи-
ти такі основні підручники:  

1) Алгебра / [Віленкін Н.Я., Гутер Р.С., 
Шварцбурд С. І. та ін.]. – М.: Просве-
щение, 1972; 

2) Вейц Б.Є. Алгебра і початки аналі-
зу: [пробні підруч. для IX і X класів] / 
Б.Є.Вейц, І.Т.Демидов; під ред. 
А.Колмогорова. – М.: Просвещение, 
1973, 1974; 

3) Навчання в математичних школах 
/ [збірник статей / укл. С.І.Шварцбурд, 
В.М.Монахов, В.Г.Ашкінузе ] – М.: 
Просвещение, 1965. – (Серія “Проблеми 
математичної школи”). 
Підручник “Алгебра” для 9-10 класів 

середніх шкіл з математичною спеціалі-
зацією під редакцією Вілєнкіна Н.Я. 
(видання 1972 р.) на той час був основ-
ним. Цінність книги – в її багатоплано-
вості, а тому нею могли користуватися 
читачі з різним рівнем математичної пі-
дготовки. Підхід до викладання матері-

алу – теоретико-множинний.  
У 1980-1985 рр. згідно з програмою 

для факультативних курсів “Вибрані 
питання математики” час на вивчення 
теми у X класі “Комплексні числа і мно-
гочлени” скорочується до 15 год. Зали-
шаються для вивчення такі основні пи-
тання: Комплексні числа і операції над 
ними. Геометрична інтерпретація ком-
плексних чисел. Тригонометрична фор-
ма комплексного числа. Формула Ейле-
ра. Операції над комплексними числами 
в тригонометричній формі. Многочлени 
з дійсними коефіцієнтами. Основна тео-
рема алгебри (без доведення). Теорема 
Безу. Розклад многочлена на лінійні 
множники. Теорема Вієта. Відомості з 
історії алгебри комплексних чисел.  
З 1980 року виходить посібник Аб-

рамова А.М., Вілєнкіна Н.Я., Дорофеє-
ва Г.В. та укладачів В.В.Фірсова і 
С.І.Шварцбурда: “Факультативний курс. 
Вибрані питання математики”. Голов-
ною рисою нового посібника Абрамо-
ва А.М. та ін. для факультативних курсів 
є підсилення прикладного аспекту всього 
матеріалу, що викладається. Зокрема, ро-
зглядається застосування комплексних 
чисел до питань алгебри, геометрії, ма-
тематичного аналізу. До методичних ус-
піхів цього розділу можна віднести бага-
тоступінчастий підхід до формули Ейле-
ра, розгляд відображень з допомогою лі-
нійної функції комплексної змінної, під-
бір прикладів, які ілюструють застосу-
вання комплексних чисел.  
Програма з математики 1986 року 

для шкіл (класів) з поглибленим теоре-
тичним і практичним вивченням мате-
матики містить тему “Комплексні чис-
ла” в такому обсязі: Поле комплексних 
чисел. Геометрична інтерпретація ком-
плексних чисел. Полярна система коор-
динат. Тригонометрична форма компле-
ксного числа. Множення, ділення, під-
несення до степеня комплексних чисел 
в тригонометричній формі. Формула 
Муавра. Добування коренів з комплекс-
них чисел. Комплексні корені алгебраї-
чних рівнянь. Поняття про основну тео-
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рему алгебри. Застосування комплекс-
них чисел. На вивчення теми відводить-
ся 20 год. в X класі. В пояснювальній 
записці програми зазначається, зокрема, 
що завершення розвитку поняття числа 
шляхом введення комплексних чисел і 
знайомства з їх застосуванням є одним з 
основних завдань та визначено основні 
вимоги до математичної підготовки уч-
нів, що включають: вміння виконувати 
дії над комплексними числами, оперу-
вати комплексними числами, заданими 
в алгебраїчній і тригонометричній фор-
мі, знаходити комплексні корені много-
членів, застосовувати комплексні числа 
до розв’язання тригонометричних і гео-
метричних задач. 
Навчання здійснюється за трьома 

основними підручниками, рекомендо-
ваними Головним управлінням загаль-
ної середньої освіти Міністерства освіти 
СРСР:  

1) Віленкін Н.Я. Алгебра і матема-
тичний аналіз для 10 класу: [навчальний 
посібник для учнів шкіл і класів з пог-
либленим вивченням математики] / 
Н.Я.Віленкін  [та ін.]. – М.: Просвеще-
ние, 1984. – 352 с; 

2) Івлєв Б.М. Збірник задач з алгеб-
ри і початків аналізу для 9-10 класів / 
Б.М.Івлєв  [та ін.]. – М.: Просвещение, 
1978; 

3) Вибрані питання математики, 10 
клас: [факультативний курс / під ред. 
В.В.Фірсова]. – М.: Просвещение, 1980. 
Отже, в період з 1966-го до 1990-х 

років тема “Комплексні числа” вино-
ситься на вивчення на факультативні 
заняття та продовжує вивчатися учнями 
класів (шкіл) з поглибленим вивченням 
математики в досить широкому обсязі, 
включаючи різноманітні застосування 
комплексних чисел всередині самої ал-
гебри, при розв’язуванні геометричних 
задач та застосування до теорії коли-
вань. Підручники того часу містять різні 
підходи до введення комплексних чи-
сел: формальний (алгебраїчний), теоре-
тико-множинний. 
В період реформи математичної ос-

віти 90-х років Державним комітетом 
СРСР з народної освіти розробляється в 
руслі перебудови школи нова концепція 
загальної середньої освіти і на її основі 
концепція шкільної математичної осві-
ти. Головною ідеєю оновлення матема-
тичної освіти визнається її гуманізація; 
основні дидактичні ідеї – диференціація 
навчання, рівнева підготовка учнів, пе-
ребудова навчально-виховного процесу 
в напрямі зміни відношення до учня і 
створення кращих можливостей для ін-
дивідуального розвитку учня. 
Згідно програми 1990 року для шкіл 

(класів) з поглибленим теоретичним і 
практичним вивченням математики [6] 
зміст курсу алгебри і початків аналізу 
XI класу включає додаткові самостійні 
розділи (серед них –  комплексні числа), 
які у звичайній школі не вивчаються, 
проте є важливими змістовими компо-
нентами сучасної системи безперервної 
математичної освіти. На тему “Компле-
ксні числа” в XI класі відводиться 18-20 
год. (з розрахунку 5 год. на тиждень); 
зокрема, включаються наступні питання 
для вивчення: Розвиток поняття числа: 
натуральні, цілі, раціональні, дійсні чи-
сла. Комплексні числа в алгебраїчній 
формі. Арифметичні дії з комплексними 
числами. Спряжені комплексні числа. 
Розв’язування квадратних рівнянь з 
комплексними коефіцієнтами. Комплек-
сна площина. Тригонометрична форма 
комплексного числа. Множення, ділен-
ня і піднесення до степеня комплексних 
чисел в тригонометричній формі. Фор-
мула Муавра. Добування коренів з ком-
плексних чисел. [Застосування компле-
ксних чисел в тригонометрії.] Комплек-
сні корені многочлена. *Основна теоре-
ма алгебри.* [Використання комплекс-
них чисел в геометрії.] [Показникова 
форма комплексного числа.].  
Програма передбачає можливість ви-

вчення курсу з різним ступенем повноти. 
При цьому вчитель має можливість ва-
ріювати обсяг матеріалу, що вивчається, 
і, відповідно, ступінь поглиблення і роз-
ширення курсу в залежності від конкре-
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тних умов (підготовка класу, інтереси 
учнів та ін.). Додаткові питання, відміче-
ні квадратними дужками, за певних умов 
можна не вивчати. Окремі питання, від-
мічені в програмі зірочками з двох сто-
рін, являють собою матеріал підвищеної 
складності; ці питання вивчаються в 
ознайомлювальному порядку. Вчитель 
має право самостійно будувати курс. 
При цьому він може вибрати підручник з 
числа діючих в школі, пробних і спеціа-
льно призначених для поглибленого ви-
вчення математики. Вищезгадане плану-
вання орієнтоване на підручник Віленкі-
на Н.Я. і ін. “Алгебра і математичний 
аналіз” видання 1989 року. 
Пробний підручник “Алгебра і почат-

ки аналізу, 10-11 класи” авторів Л.О.Мар-
кушевича, Р.С.Черкасова, Г.А.Ястрябіне-
цького також містив розділ “Комплексні 
числа”, оскільки автори, як і багато вчи-
телів математики, вважали, що без цієї 
теми курс шкільної математики немож-
ливо вважати завершеним. На їх думку, 
знайомство з комплексними числами по-
винно входити в програму курсу матема-
тики середніх загальноосвітніх шкіл дові-
льного профілю.  
У період розбудови Української дер-

жави виникла гостра проблема – забез-
печення шкіл різнорівневими підручни-
ками. Потрібно було підготувати і шви-
дко видати національні підручники з 
математики, методичну літературу для 
вчителів; і все це в умовах економічної 
кризи та скорочення фінансування пот-
реб освіти. Було створено пробні і деякі 
стабільні різнорівневі підручники і по-
сібники з математики. Зокрема, для уч-
нів старших класів загальноосвітньої 
школи виходить у світ “Алгебра і поча-
тки аналізу, 10-11 кл.” авторів 
М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук 
(1998 р.). Підручник написаний з метою 
надання змоги учням працювати за ним 
в умовах диференціації навчання.  
Для профільних шкіл, ліцеїв та гімна-

зій видаються підручники “Алгебра і по-
чатки аналізу” для 10-го та 11-го класів ав-
торів М.І.Шкіль, Т.В.Колесник, Т.М.Хма-

ра (перше видання – у 1993 р.), які кілька-
разово перевидавалися і залишилися осно-
вними підручниками для класів (шкіл) з 
поглибленим вивченням математики. Зок-
рема, тема “Комплексні числа” розгляда-
ється у 10 класі і згідно чинної програми 
включає традиційну частину матеріалу 
теми. У підручнику підібрано диференці-
йовані завдання для самостійної роботи 
учнів, серед яких гармонічно вплітається 
певна кількість завдань на застосування 
комплексних чисел. 
При цьому програми для поглиблено-

го вивчення математики відповідних за-
кладів середньої освіти (шкіл з поглибле-
ним теоретичним і практичним вивчен-
ням математики, спеціалізованих шкіл 
фізико-математичного профілю, гімназій, 
ліцеїв) включають тему “Комплексні чи-
сла” у широкому обсязі. Наприклад, про-
грама з математики Українського фізико-
математичного ліцею Київського універ-
ситету імені Тараса Шевченка [5, 27] міс-
тить дану тему в обсязі 30 годин, в якій 
до основних теоретичних питань дода-
ються такі: Корені степеня n з 1 та їх гру-
пові властивості. Розв’язування двочлен-
них рівнянь. Побудова геометричних об-
разів на комплексній площині. Застосу-
вання комплексних чисел до обчислення 
сум та доведення тригонометричних то-
тожностей. Показникова, логарифмічна і 
тригонометрична функції комплексної 
змінної. Формула Ейлера. Про походжен-
ня формули Ейлера. Реальні застосування 
реальних чисел. Узагальнення комплекс-
них чисел. 
Отже, з 90-х років і до сьогодніш-

нього часу у зв’язку із введенням про-
фільного навчання тема комплексні чи-
сла вивчається поширено у класах з по-
глибленим вивченням математики і кла-
сах фізико-математичного профілю та 
оглядово в загальноосвітніх школах. 
Бажаючі учні класів інших профілів 
мають можливість вивчати тему в інди-
відуальному порядку, на спецкурсах чи 
заняттях математичного гуртка. 
Таким чином, проведений історико-

педагогічний аналіз дозволяє зробити 
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висновок про те, що тема “Комплексні 
числа” завжди була актуальною і вивча-
лася учнями старших класів середніх за-
кладів освіти. Якщо на початку XIX сто-
ліття вивчення комплексних чисел мало 
ознайомлюючий характер, то надалі, у 
XX ст., вивчення проводиться більш ши-
роко, поглиблено, і сприймається учня-
ми з інтересом як робота з певними ціка-
вими математичними об’єктами, сприя-
ючи розвитку їх пізнавальних інтересів 
та інтересу до математики в цілому. Це 
підтверджує також на сучасному етапі 
аналіз тематики дослідних робіт учнів у 
рамках діяльності МАН України. Були 
періоди, коли тема виключалася з 
обов’язкової програми, проте її вивчення 
проводилося на інших формах навчаль-
ної діяльності учнів (факультативи, ма-
тематичні гуртки), де розглядалася і в 
більш широкому обсязі, включаючи пев-
ні застосування.  
Вивчення комплексних чисел на сьо-

годні є потрібним і важливим, особливо 
для учнів профільних класів, які плану-
ють пов’язати своє майбутнє з матема-
тикою, проте не в вузькому оглядовому 
аспекті, а разом з практичними застосу-
ваннями в різних галузях науки і техні-
ки, зокрема: геометрії, тригонометрії, 
механіці, електротехніці. Можливості 
для цього передбачені в Концепції про-
фільного навчання шляхом запрова-
дження курсів за вибором. Розробка ві-
дповідного методичного забезпечення 
для старшої профільної ланки середньої 
загальноосвітньої школи є важливим і 

актуальним завданням у галузі методи-
ки навчання математики. 

 
1. Граве Д. Начала алгебры: [классное 

руководство для гимназий и других учебных 
заведеній] / Д. Граве.  – Петроград: Изданіе 
К. Л. Рикера, 1915. – 316 с.  

2. Клейн Ф. Элементарная математика 
с точки зрения высшей: [в 2 т.] / Ф. Клейн; 
под. ред. В. Г. Болтянского; [пер. с нем. Д. 
А. Крыжановского]. –  [4-е изд.]. – М.: Нау-
ка, 1987 –   . –  Т.1: Арифметика, алгебра, 
анализ. – 1987. – 432 с. 

3. Колмогоров А.Н. Новые программы и 
некоторые основные вопросы усовершенс-
твования курса математики в средней 
школе / А.Н. Колмогоров // Математика в 
школе. – 1967. – №2. – С.4–13. 

4. Малинин А. Руководство алгебры и 
собрание алгебраических задач: [для гимна-
зий, реальных училищ и учит. институтов] 
/ А. Малинин, К. Буренин. – М: Типография 
Волчанинова М. Г., 1890. – 415 с. 

5. Програма з математики Українсько-
го фізико-математичного ліцею Київського 
університету імені Тараса Шевченка // 
Математика в школі, 2002. – № 6. – С. 27. 

6. Програми для шкіл (класів) з поглибле-
ним теоретичним і практичним вивченням 
математики та спеціалізованих шкіл фізико-
математичного профілю. Математика, 8-11 
класи. – К.: Радянська школа, 1989. – 23с. 

7. Прудников В. Е. О русских учебниках 
математики для средних школ в XIX веке / 
В. Е. Прудников // Математика в школе. – 
1954. – № 3. – С. 6–20. 

8. Фусс Н. И. Начальные основания 
чистой математики / Николай Иванович 
Фусс. – Санкт-Петербург: Типография на-
родного образования, 1820. – 384 с. 

 
 
 
Резюме. Шаран А.В. ТЕОРИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В УЧЕБНИКАХ ДЛЯ 

СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Статья посвящена историческому обозрению изуче-
ния комплексных чисел учениками средних учебных заведений. Поднимается вопрос об изучении 
учениками профильных классов основ теории комплексных чисел и их применений. 

Summary. Sharan A. THEORY OF THE COMPLEX NUMBERS IN THE BOOKS FOR 
SECONDARY SCHOOLS. The article focuses on the historical survey of the complex numbers 
studying by the pupils of the secondary schools. The issue of the complex numbers theory study and 
their utilization by the pupils of the specialized classes is raised. 
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