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ТЕЗИ
Етапи розвитку математичного знання:
- Зародження математики: до VI–V ст. до н. е.
- Елементарна математика: до XVII ст. н. е.
- Вища математика: від XVII ст. до XIX ст.
- Сучасна математика: з XIX ст.
1. Виникнення натуральної лічби.
Формування поняття числа.
Становлення перших понять.
Важлива роль астрономії як найдавнішої науки, яка висувала
математиці чіткі й строгі вимоги – чи не єдина з найдавніших часів до
XVII–XVIII ст.
2. Відмінність математичної форми мислення від інших форм, таких як
живопис, музика, релігія тощо.
3. Кількісні та просторові відношення – лічба предметів, плодів, худоби.
Комерційна лічба – арифметика.
Вимірювання площ, об’ємів, будівництво, астрономія – геометрія.
4. Роль ремесел та торгівлі в розвитку лічби.
5. Поява лічби.
Якісна лічба (опозиція «якийсь/той» і «багато»).
Поява кількісної лічби як зняття якісної.
6. Формування натурального числа як найпростішого поняття про число.
7. «Багато» – як межа лічби та її подолання.
8. Лічба сукупностями як основа для появи систем числення: п’яткова,
десяткова, двадцяткова та змішані.
9. Цифри та поява систем нумерації у найстародавніших цивілізаціях
Вавилону, Єгипту та долини Інду.
10. Шістдесяткова позиційна система Вавилона та індійська десяткова
позиційна система.
11. Поява дробів як необхідність вимірювання довжин, площ, об’ємів та
ваги.
12. Поява нуля в індійській десятковій позиційній системі – як позначення
порожнього розряду.
13. Розвиток алгебри в Індії та країнах арабського світу (аль-Хорезмі).
14. Поява від’ємних чисел у вченнях китайських та індійських
математиків.
15. Значення переходу до абстрактного мислення для розвитку
математики у стародавній Греції, що в подальшому справило вплив на
розвиток математики у країнах Сходу.
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