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Історія математики 
Математика виникла з давніх-давен з практичних потреб людини, її зміст і характер з часом 

змінювались. Від початкового предметного уявлення про ціле додатне число, від уявлення про 
відрізок прямої, як найкоротшу віддаль між двома точками. Математика пройшла довгий шлях 
розвитку, перш ніж стала абстрактною наукою з точно сформованими вихідними поняттями і 
специфічними методами дослідження. Нові вимоги практики, розширюють обсяг понять математики, 
наповнюють новим змістом старі поняття. 

Поняття математики абстраговані від 
якісних особливостей специфічних для кожного 
даного кола явищ і предметів. Ця обставина 
дуже важлива у застосуванні математики. Так, 
число 2 не має якогось певного предметного 
змісту. Воно може відноситися і до двох книг, і 
до двох верстатів, і до двох ідей. Воно добре 
застосовується і до цих і до багатьох ін. об'єктів. 
Так само геометричні властивості кулі не 
змінюються від того, зроблено її зі сталі, міді чи 
скла. Звичайно, абстрагування від властивостей 

предмету збіднює наші знання про цей предмет і його характерні 
матеріальні особливості. В той же час саме це абстрагування надає 
математичним поняттям узагальненості, дав можливість застосовувати 
математику до найрізноманітніших за природою явищ. Це означає, що одні й ті ж закономірності 
математики, один і той же математичний апарат можуть бути достатньо успішно застосовані до 
біологічних, технічних, економічних та ін. процесів. 

Абстрагування в математиці не є її винятковою особливістю, оскільки всілякі загальні поняття 
містять в собі деякий елемент абстрагування від властивостей конкретних речей. Але в математиці 
цей процес йде далі, ніж у природничих науках. У ній широко використовують процес абстрагування 
різних ступенів. Наприклад, поняття групи виникло внаслідок абстрагування від деяких властивостей 
чисел та інших уже абстрактних понять. У математиці специфічним є також метод одержання 
результатів. Якщо природознавець, доводячи будь-яке твердження, завжди використовує дослід, то 
математик доводить свої результати лише на основі логічних міркувань. Жодний результат у 
математиці не можна вважати доведеним, поки йому не дано логічного обгрунтування, хоч 
спеціальні досліди і підтвердили його. В той же час істинність математичних теорій перевіряється на 
практиці, але ця перевірка має особливий характер. Висуваються математичні теорії реальних явищ, 
а висновки з цих теорій перевіряються на досліді. Однак зв'язки математики з практикою є ширшими, 

бо поняття математики: теореми, задачі, математичні теорії пов'язані 
із запитами практики. З часом ці зв'язки стають глибшими і 
різноманітнішими. Математику можна застосувати до вивчення 
будь-якого типу руху. Проте в дійсності її роль в різних галузях 
наукової і практичної діяльності неоднакова. Особливо великою є 
роль математики у вивченні тих явищ, для яких навіть значне 
абстрагування від їхніх специфічних якісних характеристик не 
змінює істотно притаманних цим явищам кількісних і просторових 
закономірностей. Наприклад, у небесній механіці тіла вважають 
матеріальними точками (тобто абстрагуються від реальності); 
обчислені таким способом рухи небесних тіл збігаються з дійсними 

рухами цих тіл. Користуючись математичним апаратом, можна не тільки дуже точно 
передобчислювати небесні явища (затемнення, положення планет тощо), але й за відхиленням 
істинних рухів від обчислених зробити висновок про наявність невидимих неозброєним оком 
небесних тіл. Саме так було відкрито планети Нептун (1846) і Плутон (1930). В зв'язку з бурхливим 
розвитком космічних польотів небесна механіка набула все більшого значення. Механіка і фізика 
стали, по суті, математичними науками. Менше, але все ж значне місце посідає математика в 
економіці, біології, медицині, лінгвістиці. Для цих наук особливого значення набула математична 
статистика. Якісна своєрідність явищ, що вивчаються, наприклад, у біології, настільки значна, що 
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роль математичного аналізу при дослідженні їх поки що є підпорядкованою. Процес математизації 
наук, що почався з 18 ст., тепер набув винятково інтенсивного розвитку. 

 
Творці математики з України 

Михайло Васильович Остроградський 

(1801-1862) 

      Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в 
історії світової математичної науки. Непересічний талант, сміливий і гострий 
розум, висока математична ерудиція, знання сучасного природознавства 
дозволили Михайлу Васильовичу зробити першорядні відкриття в багатьох 
галузях математики і механіки. 
     Народився Михайло Остроградський у селі Пашенна Кобеляцького повіту 
на Полтавщині. Тут пройшли його дитячі та шкільні роки. Він походив з 
відомого українського козацько-старшинського роду і завжди цим пишався. 
Багато теорем і формул Остроградського ввійшли до різних математичних 
курсів. Добре відомі математикам усього світу метод інтегрування 

Остроградського, правило Остроградського, формула Остроградського тощо. На жаль його ім'я не 
завжди згадується. 
      Михайлу Остроградському належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної 
науки. Непересічний талант, сміливий і гострий розум, висока математична ерудиція, знання 
сучасного природознавства дозволили Михайлу Васильовичу зробити першорядні відкриття в 
багатьох галузях математики і механіки. 
     Народився Михайло Остроградський у селі Пашенна Кобеляцького повіту на Полтавщині. Тут 
пройшли його дитячі та шкільні роки. Він походив з відомого українського козацько-старшинського 
роду і завжди цим пишався. 
     Життєвий шлях видатного математика був цікавим, але тернистим. Його математичні нахили 
почали проявлятися ще в дитинстві. Все, що його оточувало, хлопець намагався вивчати з 
математичної точки зору: вимірював глибину колодязя, визначав розміри іграшок, грядок, будівель і 
для цього завжди носив з собою мотузку з прив'язаним камінцем. 
     У 1809 р. Михайла віддають до пансіону при Полтавській гімназії. Незважаючи на неабиякі 
здібності, які були помічені педагогами, науками він не захопився і мріяв тільки про одне - стати 
військовим. Поступаючись палкому бажанню сина та зваживши на його богатирську зовнішність, 
батько вирішив віддати Михайла до гвардійського полку. Проте, за порадою дядька П. Устимовича, 
він везе сина для підготовки і вступу до Харківського університету. І вже восени 1816 р. Михайло 
Остроградський стає вільним слухачем, а згодом - повноправним студентом відділення фізичних та 
математичних наук. 
     Його вчителями з вищої математики були професор А. Павловський та ректор університету Т. 
Осиповський. Помітивши математичні здібності М. Остроградського, вони змогли пробудити в нього 
спочатку інтерес, а потім і палку любов до математики. М. Остроградський блискуче склав іспити, 
але одержати атестат про закінчення університету йому не довелось через переслідування реакційних 
чиновників-викладачів. 
     Для завершення освіти Михайло Остроградський 1822 р. їде в Париж, де відвідує лекції відомих 
математиків: П. Лапласа, О. Коші, С. Пуассона, А. Ампера, Ж. Фур'є та ін. У Парижі М.В. 
Остроградський провів шість нелегких років. Тут остаточно визначилися напрями його пошукових 
інтересів, і він пише перші наукові роботи. Матеріальне становище М. Остроградського було дуже 
скрутним, і ще трохи протриматись у Парижі дало йому змогу місце викладача і завідуючого 

Багато теорем і формул Остроградського ввійшли до різних математичних курсів. Добре 
відомі математикам усього світу метод інтегрування Остроградського, правило 
Остроградського, формула Остроградського тощо. На жаль його ім'я не завжди згадується.  
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кафедрою математики у коледжі Генріха ІV, отримане за рекомендацією О. Коші. 
     1828 р. М. Остроградський повернувся до Росії, в Петербург. Роботи Михайла Васильовича 

одержали визнання в усьому світі. Його обирають членом-кореспондентом Паризької Академії наук, 
академіком Російської, Туринської, Римської, Американської академій, почесним членом Київського, 
Московського університетів та багатьох наукових товариств. 

     М. В. Остроградський був справжнім патріотом. Він любив свій рідний край і українську 
культуру. Крім своєї рідної української мови, вчений вільно розмовляв російською та французькою. 
Був знайомий з багатьма представниками передової української інтелігенції того часу: І. 
Котляревським, Т. Шевченком, С. Гулаком-Артемовським, М. Лисенком, М. Максимовичем та ін. 
Значну частину творів Т. Шевченка великий математик знав напам'ять. 

     Помер М.В. Остроградський раптово, в Полтаві, їдучи до Харкова на лікування. Поховали 
його в рідному селі Пашенна.  

У Полтавському педінституті відкрито перший в Україні музей М.В. Остроградського. На 
пропозицію Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 200-річчя від дня народження 
видатного українського математика внесено до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. 
 

Георгій Феодосійович Вороний 
(1868-1908) 

      Г.Ф. Вороний належить до когорти найвідоміших українських математиків 
минулого. Визнаний фахівцями як один із найяскравіших талантів у галузі 
теорії чисел на межі ХІХ-ХХ століть, Г.Ф. Вороний за своє життя встиг 
надрукувати всього дванадцять статей. Але яких! Вони дали поштовх для 
розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній 
теорії чисел, геометрії чисел, які нині активно розвиваються у багатьох країнах. 
         Народився Г. Вороний у с. Журавка на Полтавщині (тепер село - 
Варвинського району, Чернігівської області). Його дід замолоду чумакував, а потім, придбавши 
невелику ділянку землі над річкою Удай, займався селянською справою. А батько вже пішов у науку 
- закінчив Київський університет і здобув ступінь магістра російської словесності. Георгій закінчив 
Прилуцьку гімназію 1885 року, де "здобув знання дуже добрі, а з математики, до якої має особливий 
нахил і покликання, здобув знання, що виділяються з ряду учнівських успіхів з математики". Цього ж 
року він вступив до Петербурзького університету на фізико-математичний факультет. Математика 
все більше захоплювала юнака. Він прагнув не тільки оволодіти вже здобутими знаннями, а й самому 
робити відкриття. Його щоденні логічні марафони у пошуках нових математичних істин 
доповнювала гра в шахи. Також його приваблювала музика. Георгій Вороний часто бував на 
симфонічних та камерних концертах, в оперному театрі. Проте, Георгій одержував з дому гроші 
тільки на сплату за гуртожиток, а на життя доводилося заробляти приватними уроками, які забирали 
багато сил і часу, відволікали майбутнього вченого від занять математикою.  
      Пройшовши 1889 року курс навчання, Г. Вороний залишився для вдосконалення своїх знань в 
університеті. 1894 року після успішного захисту магістерської дисертації його було призначено 
професором Варшавського університету. На цей час Г. Вороний був одружений з Ольгою Крицькою, 
яка стала його вірним супутником і порадником у житті. 
      З 1898 року Г.Ф. Вороний працював також у Варшавському політехнічному інституті. Під час 
революційних подій 1905-1907 років університет та політехнічний інститут у Варшаві було закрито. 
Разом з групою професорів Георгія Феодосійовича направляють до Новочеркаська. Лише 1908 року 
професор Вороний знову повернувся до Варшави. Він був дуже хворим, але й далі, не зважаючи на 
заборону лікарів, напружено працював. Одному зі своїх друзів він говорив: "...вони не знають, що 

За свою майже 40-річну наукову діяльність Михайло Васильович написав близько 50 
наукових творів, присвячених найрізноманітнішим розділам математики і механіки: 
диференціальному й інтегральному численню, вищій алгебрі, геометрії, теорії ймовірностей, 
теорії чисел, аналітичній механіці, математичній фізиці, балістиці тощо. 
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означає для мене не займатися математикою. Лише моїй дружині відомо, що математика для мене - 
життя, все". 
      Згодом Г.Ф. Вороного не стало. Поховали великого математика в рідному селі.  
У статтях та нарисах, які ми тобі пропонуємо, ти детальніше ознайомишся з життям і науковою 
діяльністю цього талановитого математика, прочитаєш уривки з його щоденника. 
 

 

Чеботарьов Микола Григорович 

Мико́ла Григо́рович Чеботарьо́в (* 3 червня (15 червня) 1894, Кам'янець-
Подільський — † 2 липня 1947, Москва) — український і російський математик. 
Член-кореспондент АН СРСР (1929). Засновник Казанської алгебраїчної школи. 
Микола Чеботарьов народився в Кам'янці-Подільському в сім'ї юриста. 

Чеботарьови часто змінювали місце проживання. Так, 1899 року вони з Кам'янця-
Подільського переїхали в Одесу, згодом в Єлисаветград (нині Кіровоград). У 
1903—1906 роках Микола навчався в Єлисаветградській чоловічій гімназії. Коли 

сім'я Чеботарьових повернулася в Кам'янець-Подільський, Микола продовжив навчання в місцевій 
чоловічій гімназії. 1912 року Микола закінчив Кам'янець-Подільську чоловічу гімназію та вступив на 
фізико-математичний факультет Київського університету.  
Мико́ла Григо́рович Чеботарьо́в (* 3 червня (15 червня) 1894, Кам'янець-Подільський — † 2 липня 
1947, Москва) — український і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). 
Засновник Казанської алгебраїчної школи. 

На початку шляху (1894—1912) 
Микола Чеботарьов народився в Кам'янці-Подільському в сім'ї юриста. Чеботарьови часто 

змінювали місце проживання. Так, 1899 року вони з Кам'янця-Подільського переїхали в Одесу, 
згодом в Єлисаветград (нині Кіровоград). У 1903—1906 роках Микола навчався в Єлисаветградській 
чоловічій гімназії. Коли сім'я Чеботарьових повернулася в Кам'янець-Подільський, Микола 
продовжив навчання в місцевій чоловічій гімназії. 
У Миколи Чеботарьова потяг до математики проявився змалку. Згодом він занотував: 
«Пригадую, сестра моєї бабуні тітка Маша переконливо говорила, що з мене вийде математик. 
Можливо, ці слова відіграли роль навіювання. З другого боку, дуже можливо, що до занять 
математикою мене штовхали об’єктивні обставини. Справа в тому, що, згідно з твердими виховними 
принципами моїх родичів, усі наші дії, серед них і розваги, суворо регламентувалися. Математика 
була єдиною схованкою, куди не міг проникнути контроль старших і де я був собі повним 
господарем. Всіляка інша наука потребувала би витрат на обладнання, а в мене кишенькових грошей 
не було». 

Київський період (1912—1921) 
1912 року Микола закінчив Кам'янець-Подільську чоловічу гімназію та вступив на фізико-

математичний факультет Київського університету. 
В університеті Чеботарьов ґрунтовно вивчав теорію Галуа, методи якої упродовж усього життя 
успішно застосовував до розв'язання майже всіх задач, що його цікавили. На другому курсі брав 
активну участь у математичному семінарі під керівництвом професора Дмитра Граве, виступав із 
доповідями та далі самостійно вивчав теорію аналітичних та алгебраїчних функцій, а також теорію 
алгебраїчних чисел. Самостійно довів арифметичну теорему монодромії: «композит усіх груп інерції 
нормального поля є групою Галуа цього поля». 

1915 року Київський університет, у зв'язку з Першою світовою війною, евакуювали в Саратов. 
Тут Чеботарьов і далі інтенсивно вивчав математику. Це він робив у тісному спілкуванні з Борисом 
Делоне (теж один з учнів Граве, згодом член-кореспондентом АН СРСР), який увів Чеботарьова в 
курс сучасних проблем теорії алгебраїчних чисел. Згодом саме в цій теорії Чеботарьов отримає 
фундаментальні результати. 
1916 року, після закінчення університету, Чеботарьова залишили на фізико-математичному 
факультеті «для підготовки до професорського звання» під керівництвом Дмитра Граве. 
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1918 року склав магістерські іспити — і його обрали приват-доцентом університету. Крім основної 
роботи, Чеботарьов також викладав у середніх навчальних закладах Києва. 

Одеський період (1921—1927) 
У 1921—1927 роках Микола Григорович працював у вищих навчальних закладах Одеси. 1924 

року він отримав запрошення на кафедру до Московського інституту цивільних інженерів. Потім 
повернувся до Одеси і був секретарем науково-дослідницької кафедри математики при Одеському 
інституті народної освіти. 
1927 року захистив докторську дисертацію. 

Казанський період (1928—1947) 
1927 року Чеботарьова запросили на роботу до Казанського університету та вибрали на 

конкурсній основі професором кафедри математики. 1928 року він приступив до виконання своїх 
обов'язків і виконував їх без перерви до кінця життя. 
Узнавши про те, що до університету запрошено видатного алгебраїста, студенти з цікавістю чекали 
на нього. Майбутній професор Володимир Морозов, а тоді першокурсник фізмату, згадував: 
«Мені здавалося, що він повинен бути статечним і повільним. Замість цього я побачив людину дуже 
молоду, дуже рухливу та якусь цілком «свою»... Тоді нам, студентам, дуже важко було уявити, що з 
професорами Парфентьєвим чи Широковим можна розмовляти інакше, ніж з учителями. Але ще 
важче було уявити, що з Миколою Григоровичем Чеботарьовим можна розмовляти інакше, ніж із 
товаришем, трохи старшим за віком. З ним можна було поговорити щиро, навіть посперечатися. 
Адже він не визнавав «ні чинів, ні орденів», людина для нього була передусім людиною, і він 
розмовляв як рівний і з академіком, і зі студентом, і зі садівником Лядського саду, куди водив на 
прогулянки свого сина Гришу». 

Наукова діяльність 
Учні Микола Чеботарьов Володимир Морозов, Ігор Адо, Наум Мейман. Основні наукові праці 

Чеботарьова присвячено сучасній алгебрі. 
Чеботарьов установив критерії, при яких корені трансцедентних рівнянь дійсні, удосконалив 
доведення теореми Кронекера — Вебера, розв'язав проблему Фробеніуса. 
Праці Чеботарьова також стосуються теорії Галуа (проблема резольвент), діофантових наближень 
тощо. 
Пишучи про Чеботарьова, один із провідних сучасних алгебраїстів Ігор Шафарефич зазначив: 
«Враження, яке в мене склалося при зустрічах із Миколою Григоровичем, найкраще за все можна 
передати словом «класик». Він відчував себе своїм як у математиці 19 століття, так і середини 20 
століття. І в тому, що математика, незважаючи на деякі відхилення, розвивається гармонійно, велика 
заслуга таких математиків як Микола Григорович Чеботарьов: своєю творчістю вони неначе з’єднали 
різні покоління та різні епохи». 

 
 
 

 
Миха́йло Пили́пович Кравчу́к 

(1892-1942) 
 

(*21 листопада 1892, Човниці, Волинь — †9 березня 1942, Колима) — 
український математик, академік АН УРСР (з 1929). Професор, вчитель 
Архипа Люльки — конструктора реактивних авіадвигунів та Сергія 
Корольова — конструктора радянських космічних кораблів. Методи 
М.Кравчука використані в США, Японії та інших країнах при моделюванні 
кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука широко використовували 
американські автори першого у світі комп'ютера. 

Батько його був землеміром. Виходець із низів, він закінчив 
Петрівсько-Разумовську академію, цінував знання і зробив усе, щоб допитливий Михайлик одержав 
гарну освіту. 

У 1901 році сім’я переїхала до Луцька, де майбутній великий математик із золотою медаллю 
закінчив гімназію. У 1910-му Михайло Пилипович — студент фізико-математичного факультету 
Київського університету Святого Володимира. Блискуче закінчивши навчання, М.Кравчук кілька 

 



 8 

років викладав у різних вузах Києва. Під час Першої світової війни евакуювався до Москви. Після 
революційних подій математик повертається до золотоглавого Києва, щоб повністю присвятити себе 
науці і народу. Викладаючи в українських гімназіях і Українському народному університеті, він 
розробляє україномовну математичну термінологію, перекладає українською дуже популярний у ті 
часи підручник геометрії Кисельова. Але після падіння УНР і приходу радянської влади молодому 
вченому довелося виїхати в село Саварку (нині Богуславського району Київської області). Тут 
М.Кравчук буде і директором школи, і викладачем математики. У цьому ж селі він допоможе 
зміцніти майбутньому талановитому вченому, відомому конструктору авіаційних двигунів Архипові 
Люльці. А вже після повернення до Києва багато чого навчить «зоряного» конструктора Сергія 
Корольова. Ці два учні будуть гідними свого вчителя! 

Протягом усього життя Михайло Пилипович із вдячністю згадував маму, польку за 
національністю, яка з дитинства навчала його іноземних мов. Французька, німецька, італійська, 
польська — ось мови, які М.Кравчук використовував у роботі. Свої наукові праці він друкував як у 
СРСР, так і за кордоном. 

У 1924 році М.Кравчук захищає докторську дисертацію, стає членом математичних товариств 
Франції, Німеччини, Італії, у 1929-му — дійсним членом Української академії наук. 

Теорії квадратичних форм, матриць і визначників, алгебраїчних порівнянь і аналітичних 
функцій, диференціальні й інтегральні рівняння, математична статистика, різні відділи аналізу, теорії 
чисел, геометрії — неповний спектр праць ученого. 

Професор Київського політехнічного інституту, дослідник життя і наукових праць 
М.Кравчука Ніна Панасівна Вірченко дійде висновку, що основний напрям розвитку математики 
академік бачив у вивченні діалектичних закономірностей розвитку понять і положень, які виникають 
у реальній дійсності. Праці «Простір, час, матерія», «Сучасний атомізм», «Математична наука на 
Україні», «Вплив Ейлера на дальший розвиток математики», «Математика та математики в 
Київському університеті за сто років», «Вступ до вищої математики», «Вибрані питання з основ 
аналізу нескінченно малих» вирізняються широким науковим кругозором, аналізом проблем зі сфери 
близьких до математики наук. М.Кравчукові належать розробки програми курсу «Элементы высшей 
математики применительно к сельскому хозяйству», підручника «Математика для 
сельскохозяйственных профшкол». Світову науку поповнили багаточлени біномного розподілу — 
багаточлени Кравчука. 

Учений, перебуваючи в розквіті творчих сил, мав багато планів і надій. На жаль, його не 
обминула репресивна сталінська машина... 

Йшов 1937 рік. У газеті «Коммунист» 14 вересня з’явилася замітка, в якій академіку дорікали 
за те, що він підносить ворогів народу, бо у своїй статті «Успехи математических наук» були згадані 
імена кількох репресованих учених. У жовтні президія Академії наук УРСР визнала дії М.Кравчука 
антирадянськими і буржуазно-націоналістичними. 21 лютого 1938 року академіка заарештували 
працівники НКВС, у Києві в його квартирі зробили обшук. Для «ученого з обличчям Ісуса Христа», 
як зазначали багато його сучасників, почнеться сходження на Голгофу. 

Михайлу Пилиповичу особливо тяжко було усвідомлювати, що на нього доніс учитель, 
математик Д.Граве. Багато колег зреклися М.Кравчука, лише небагатьом вистачило сміливості і 
чесності не повірити сталінським сатрапам. А.Смогоржевський, І.Погребинський, П.Бондаренко — 
люди, які не пішли на угоду з совістю... 

23 вересня 1938 року виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР присудила 
М.Кравчука до 20 років позбавлення волі з позбавленням політичних прав на п’ять років. Вирок 
оскарженню не підлягав. Академіка обвинувачували в зрадництві і шпигунстві, оскільки він був 
членом Наукового товариства у Львові, часто їздив за кордон. Обвинуваченням послужило навіть 
знання іноземних мов і листування з ученими капіталістичних країн. 
«Я був приголомшений цими дикими обвинуваченнями, розбитий фізично нічними допитами, 
зокрема, цілковитим позбавленням сну протягом одинадцяти діб, загостренням хвороби серця, 
заходами прямого фізичного впливу, морально на мене впливали криками, стогонами тих, над ким 
знущалися в сусідніх кімнатах», — напише М.Кравчук у скарзі 16.08.1940 року з Магадана голові 
Верховного суду СРСР. Остаточно зламали М.Кравчука погрози: у разі відмови взяти на себе 
інкриміновані йому злочини — заарештують і знищать сім’ю. 

Після суду дружина М.Кравчука Есфір Йосипівна зверталася в чимало інстанцій зі скаргами 
на несправедливі обвинувачення, проте відповідей не було. У червні 1945 року на чергове 
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клопотання до Народного комісаріату Державної безпеки СРСР про перегляд справи чоловіка вона 
одержала повідомлення, що академік М.Кравчук помер у Магадані в березні 1942 року. 

 Пилипович так і не дізнався, що нещасливого 1937 року американський учений Атанасов, 
винахідник першого комп’ютера, написав йому в листі: розробляючи винахід, він використовував 
його, українського вченого, праці. 

Багато років М.Кравчук працював над однією математичною проблемою, але нікому про неї 
конкретно не розповідав. Уже з Магадана він написав дружині, що проблему цю розв’язав. 
Розрахунки вченого були передані табірному начальству. На жаль, доля рукописів академіка 
залишилася невідомою. 
Неймовірно важким був шлях М.Кравчука місцями позбавлення волі. З Лук’янівської в’язниці його 
перевезли до Новочеркаська, звідки в квітні 1939 року етапували до Владивостока. 

Організатору першої у світі кімнати-музею М.Кравчука в школі його рідного села Чолниця 
Степанові Лукашуку вдалося узнати, що до Хабаровська в’язнів везли в товарних вагонах, а від 
Хабаровська до Владивостока вони йшли пішки. Кінні енкавеесники розстрілювали тих, хто втрачав 
сили і не міг іти... У Владивостоку засуджених, повантаживши на баржі, два тижні везли через 
Охотське море до Магадана, потім через гірські хребти — на рудники. 

Якийсь час академік працював на будівництві залізниці, робив розрахунки трансформаторних 
підстанцій і електромереж. Але це тривало лише три тижні, бо М.Кравчук обгрунтував висновок, що 
будувати залізницю в тому місці недоцільно. Академік знову опинився в штреку. Денна норма для 
шахтарів-в’язнів становила півтори тонни породи (у 30 разів більше, ніж каторжним за царя). 

У березні 1940 року М.Кравчук був визнаний непридатним до фізичної праці. У червні 1941-
го його звільнили від робіт на шахтах. Але на лікування направили тільки 23 лютого 1942 року. На 
жаль, було вже пізно, і 9 березня академік помер. Місце поховання М.Кравчука, як і багатьох інших 
в’язнів, залишилося невідомим. 

Багато вчених знають q-багаточлени Кравчука, q-функції Кравчука—Мейкснера, а так звані 
ряди Кравчука вчені США і Японії десятки років використовували в телеапаратурі. У своїх 
математичних працях М.Кравчук зазначив багато перспективних проблем. Але упродовж довгих 
років мало хто знав, що видатний український учений був репресований 1938 року. 

2002 року ім'я М.Кравчука внесено ЮНЕСКО до переліку найвидатніших людей світу. 
В 2003 році на території Політехнічного інституту в Києві, вперше в Україні, відкрито 

пам'ятник всесвітньовідомому математикові Михайлові Кравчуку. 
«Моя любов — Україна і математика» — любив наголошувати М.Кравчук 

 
Віктор Михайлович Глушков 

(1932-1982) 
 

      Творчий зліт В.М. Глушкова вражає своєю нестримністю. Його життя 
вистачило б на кілька життів. Випереджати час Віктор Михайлович умів уже в 
середній школі. Діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: 
філософія, математика, фізика, література, ботаніка. Він вивчав окремі 
дисципліни в обсязі вузівських курсів. Заради улюбленої математики в нього 
вистачило сили відмовитися від улюбленої гри в шахи. 
 Розв'язав п'яту узагальнену проблему Гільберта, одну з найскладніших в 
сучасній алгебрі. Важливі результати дістав в теорії цифрових автоматів, в 
галузі застосувань обчислювальної техніки в керівництві виробничими 
процесами та економіці. Під його керівництвом були створені універсальні 
електронно-обчислювальні машини "Київ", "Дніпро" та інші ЕОМ. 
      Творчий зліт В.М. Глушкова вражає своєю нестримністю. Його життя 

вистачило б на кілька життів. Випереджати час Віктор Михайлович умів уже в середній школі. 
Діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: філософія, математика, фізика, література, 
ботаніка. Він вивчав окремі дисципліни в обсязі вузівських курсів. Заради улюбленої математики в 
нього вистачило сили відмовитися від улюбленої гри в шахи. 
      Народився Віктор Глушков у 1923 році у сім'ї вчителя в м. Ростовна-Дону. Його молодість 
припала на роки Великої Вітчизняної війни. Разом з іншими Віктор рив окопи і зводив оборонні 
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споруди на Сталінградському фронті. Але кожної вільної хвилини він діставав свої книжки і 
продовжував штурмувати науки.  
      Під час війни юнака спіткало велике горе - від кулі фашистських окупантів загинула його мати.  
   У повоєнні роки Віктор Глушков працював на шахті і навчався одночасно у двох вузах - 
Новочеркаському політехнічному інституті та Ростовському університеті на механіко-
математичному факультеті. Працювати доводилося, не переводячи подиху. Якось за десять днів сесії 
він склав на "відмінно" двадцять п'ять вузівських екзаменів. 

Розв'язав п'яту узагальнену проблему Гільберта, одну з найскладніших в сучасній алгебрі. Важливі 
результати дістав в теорії цифрових автоматів, в галузі застосувань обчислювальної техніки в 
керівництві виробничими процесами та економіці. Під його керівництвом були створені універсальні 
електронно-обчислювальні машини "Київ", "Дніпро" та інші ЕОМ. 

      Після закінчення навчання В. Глушков працював викладачем Уральського лісотехнічного 
інституту в м. Свердловську і паралельно займався дослідницькою роботою - шукав нові шляхи у 
розвитку техніки швидких обчислень. На той час, вже кандидат фізико-математичних наук, В.М. 
Глушков захистив дисертацію на вчений ступінь доктора математичних наук. У ній молодий вчений 
розв'язав одну з найскладніших алгебраїчних задач, яку поставив відомий німецький математик Д. 
Гільберт. 
      У 1956 році при Київському Інституті математики Академії наук УРСР було організовано 
лабораторію обчислювальної техніки із 60 науковців на чолі з В.М. Глушковим, з колективом якої 
Віктор Михайлович і здійснив свій кібернетичний старт. У 1957 році на базі цієї лабораторії 
створюється Обчислювальний центр АН УРСР, реорганізований згодом в Інститут кібернетики АН 
УРСР. Його керівником було призначено В.М. Глушкова. Кібернетика розвивалася з вражаючою 
швидкістю. Київські вчені створювали все потужніші й досконаліші ЕОМ, яких вимагало 
виробництво. За допомогою ЕОМ "Киев" уперше в світі здійснювалось керування з Києва 
технологічними процесами на відстані 500 км - вибір часу "плавки" сталі на Дніпродзержинському 
металургійному заводі. Потім були "Днепр - 1", "Промінь", "Мир - 1", "Днепр - 2", "Киев - 67", "Мир - 
2", "Киев - 70". І це ще далеко не повний перелік ЕОМ і обчислювальних систем, створених під 
науковим керівництвом Віктора Михайловича. 
      Міжнародна популярність Інституту кібернетики Української РСР була величезною. Наприклад, у 
1969 році В.М. Глушков одержав понад сто запрошень, в яких йому пропонували прочитати лекції з 
різних питань кібернетики. В.М. Глушкову належить понад 400 праць, з них 10 - спеціальних 
монографій. Через все своє життя Віктор Михайлович проніс радість першовідкриття і виховав 
багато молодих учених.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задачі конкурсу «Жива математика» 

 
1 У будинку 4 кімнати. З однієї кімнати зробили дві. Скільки кімнат стало в будинку? (5) 
2. На одній руці п'ять пальців, на двох — десять, а на десяти скільки?(50) 
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3. За шоколадку заплатили 1 грн та ще половину її вартості. Скільки 
коштує шоколадка?(2 грн) 
4. Чи можна поділити три апельсини між двома батьками і двома синами 
так, щоб кожному дісталось по 1 апельсину?(Дід, батько, син) 
5. На столі лежали яблука. Спілі, запашні. Підійшли до столу дві матері 
та бабуся з онукою. Кожна взяла по яблуку — не стало в вазі яблук. Яким 
могло бути мінімальне число яблук?(3) 
6. Діда звуть Павлом Івановичем, його внука Михайлом Миколайовичем. 
Як звуть внукового батька?(Микола Павлович) 
7. Двоє учнів йшли до школи і назустріч їм по дорозі ще 5 учнів. 
Скільки учнів прийшло до школи? Двоє. 

8. Водій автомашини має дві сестри, але вони не мають брата. Як це може бути?(Водій-жінка) 
9. 10 насосів за 10 хвилин викачують 10 тонн води. За скільки хвилин 25 насосів викачають 25 
тонн води? 
(За 10 хвилин. 1 насос за 10 хвилин викачує 1 тонну) 
10. У продавця кіоску конверти складено у пачки по 100 штук. Як йому найшвидше відрахувати 75 
конвертів?(25) 
11. Менеджер виїхав у відрядження 24 березня, а повернувся 31 березня. Скільки днів менеджер був у 
відрядженні?(31 -24+1 =8 днів) 
12. Розділити 5 яблук на 6 чоловік так, щоб жодне з яблук не довелося розрізати більше ніж на 3 частини. 
(Три яблука — на дві частини і два яблука — на три частини) 
13. Летіли гуси один попереду, двоє позаду, двоє попереду, один позаду, один посеред двох і три 

вряд. Скільки гусей було?(3) 
14. У батька 5 дочок і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?(6) 
15. Годинник б’є кожну годину і відбиває стільки ударів, скільки показує годинникова стрілка. 

Скільки ударів відбиває годинник протягом 12 годин?  
16. Чому дорівнює добуток всіх чисел? (0) 
17. Скільки трьохзначних чисел? (900) 
18. У якого трикутника один величина одного кута дорівнює сумі двох інших? 
прямокутний 
19. Яке математичне поняття жартома називаються ледачою вісімкою?  
(нескінченість) 
20. Один Володимир, один Ярослав, один Богдан, один Тарас, два Івана складають разом 188. Про що 

йдеться мова? (гривні) 
21. В середньовічній Європі їх іноді називали «мавританським танцем дев’ятьох». Про що йдеться 

мова? (9 цифр) 
 

Математичні фокуси 
 1. Вгадування числа і місяця народження. 
А зараз — фокус. Я вгадаю число i мiсяць вашого дня народження. Напишіть на папері, якого числа 
ви народилися.  

Збільшіть це число вдвічі, одержане 
помножте на 10 і додайте ще 73. 
 Результат помножте на 5, до 
добутку додайте порядковий номер 
місяця народження.  
Від одержаного відніміть 365. 
 (Перші два знаки (або один) – це 
число, два останні – порядковий 
номер місяця, в якому ви 
народилися). 
2.  Вгадування задуманого числа. 
Тепер я буду вгадувати числа, які ви 
задумали.  
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Нехай кожен з вас задумає будь-яке число, помножить його на 8, до знайденого числа додасть 16, 
суму поділить на 2 i вiд результату віднімемо 8. 
(Діти повідомляють результати, а вчитель відгадує задумані числа поділивши результат на 4). 
 (Х х 8 + 16): 2 – 8 = 20;  20 : 4 = 5;  Х=5. 
3. Перемножимо в умі два двохзначних числа до 100 

 

 

94�97= 9118 (девяносто один – восемнадцать).  

6 3 

 Як ми перемножили? Узнаємо, яка недостача кожного множника до 100. Потім від одного 
співмножника віднімаємо не достаток іншого співмножника і отримуємо 91. Приписуємо до 
результату добуток недостач  3·6, тобто 18. 

Тут використовуємо такий алгоритм для множення чисел близьких до 100:  

• Знайти не достаток кожного множника до сотні;  
• Відняти від одного множника не достаток іншого до сотні;  
• До результату припиши двома цифрами добуток недостатків співмножників до сотні.  

Візьмемо інші приклади.  

                   1                                                                                                                                                 1 

92·85=7720=7820;                                                                      88·89=7732=7832. 
8  15                                                                                             12 11 

Математичні ігри 
 «Хто скаже 100».   
Грають удвох. Хто починає, визначає якесь ціле число не більше 10. Другий називає інше, 

більше від попереднього, на однознач-, не число або на 10. Тоді знову черга за першим гравцем. 
Виграє той, хто скаже 100. Наприклад:  

 
Головним для виграшу є не 

просто вгадати, а обрати правильну 
стратегію гри (виграшні числа 11 12, 
23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100). Якщо 
перший гравець знає цю низку чисел, 
то, сказавши 1, він вже забезпечить собі виграш. 
Гра проводиться! 

  
1. Скільки  трикутників,  чотирикутників  і   п'ятикутників     зображено  на малюнку ? 

(5 трикутників, 7 чотирикутників, 15 
п'ятикутників) 
 
 
 
  
 
 

Перший гравець Другий гравець 

10 18 
22 32 

40 47 
54 63 
73 81 
91 100 
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2. Скільки кутів, менших від розгорнутого, зображено на малюнку. Скільки серед них прямих? 

 
(13 кутів, серед них 6 прямих) 

 
 
 
 

Математика і музика 
Хіба не можна музику описати як математику почуття,  

а математику — як музику розуму?  
Адже суть обох та сама!  

Дж.Сільвестр 
На перший погляд математика і музика нічого спільного не мають. Але варто лише на мить 

задуматися, і зв'язок відразу відшукається. Музика невідривна від нот, кожна з яких має свою 
тривалість. Рахуючи тривалість нот «раз — і — два — і — три — і... », відділяємо такти, стежимо за 
ритмом. А такі назви тривалостей нот, як «половинна», «четвертна»," «восьма», «шістнадцята» і т.д. 
схиляють до думки про безпосередній зв'язок музики і математики. 1 це лише найпростіші приклади. 

Розглядаючи цей зв'язок глибше, можна помітити, що музика просто немислима без 
математики. 

Говорять, що А.Ейнштейн, міркуючи над проблемами теорії відносності, любив грати на 
скрипці. ( саме в такі хвилини зародилася його геніальна ідея. Проте найяскравішим прикладом 
поєднання математики і музики є дослідження Піфагора, якого всі знають як визначного математика, 
автора відомої теореми. А те, що він був ще й прекрасним музикантом — відомо далеко не всім. 

Математичний талант і музичне обдарування дали можливість Піфагору 
першим здогадатися про існування природного звукоряду. Для того щоб 
це довести, Піфагор побудував напівінструмент, напівприлад — монохорд 
(дослівно перекладається як «однострунник»). Це був продовгуватий ящик 
з натягнутою зверху струною. Під струною Піфагор накреслив шкалу, 
щоб зручніше було ділити струну на частини. З монохордом було 
проведено дуже багато досліджень та експериментів, у результаті яких 
Піфагор отримав математичне пояснення звучання струни, що 
коливається: струна по-різному звучить залежно від своєї довжини і 
товщини. Досліди Піфагора лягли в основу науки, яку зараз називають 

акустикою. 
 «Вважаю, що математика - знаряддя, за допомогою якого людина пізнає і підкоряє собі навко-

лишній світ, а також підкоряється їй», — так сказав відомий англійський математик Годфрі Харді. 
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Конкурс віршів про математику 
Математика 
 
Математика – наука, 
Що цвіте уже давно, 
Наче квітка у пустелі, 
Випромінює тепло. 
 
Корені і мимобіжні, 
Паралельні, протилежні, 
Косинуси й тангенси, 
Теорема Фалеса. 
 
Ці поняття тепер звичні, 
Всі вони математичні. 
Огорнись у них, мов в ковдру, 
Тоді з ними ”no problem”. 
 
Їх не важко зрозуміти,  
Все, що треба – просто вчити. 
Тоді світ математичний, 
Буде вам простий і звичний 

Надя Калита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


