
Ми …ніколи не стали б розумними, якби виключили 

 число з людської природи… 

Платон 

 

10 лютого 2021 року в рамках тижня фізико-математичних дисциплін 

відбулася студентська наукова конференція 

«Числа керують світом». Подорож по царству 

чисел захоплююча і романтична. На перший 

погляд, безпристрасні, безликі числа при більш 

близькому знайомстві з ними обпалюють нас 

своїм внутрішнім жаром, вражають своїми 

фарбами, знаходять глибину, об’єм, 

індивідуальність… 

«Всі речі можна подати у вигляді чисел», – 

казав давньогрецький учений і філософ Піфагор. 

Таким чином, він давав зрозуміти, що світом керують числа і за кожним 

числом ховається тайна. Це звичайно містика. Але числа дають змогу людині 

керувати світом, і в цьому нас переконує весь хід розвитку науки і техніки 

наших днів.  

У конференції взяли участь студенти першого, другого та третього курсів. 

Конференція розпочалася 

змістовним, потужним виступом 

студентки першого курсу Беседовської 

Тетяни на тему «Краса пропорцій, яку 

створила природа, придумав бог, а 

побачила  людина». Студентка 

презентувала зібрані цікаві факти та 

історію числа «π». Сьогодні це 

найвідоміша математична константа в 

світі, вивчення якої триває близько 4000 років. 14 березня відзначається 

міжнародний день числа «пі». Ще цікавий факт – у 2015 році українець Артем 

Гарін встановив новий рекорд в запам’ятовуванні знаків числа « π» . Він назвав 

по пам’яті 10101 знак після коми. Студенти захоплено прослухали фрагмент 

музичного твору звучання числа «π» , після того, 

коли перші 122 знаки числа перетворили у звуки. 

Студентка 112 групи спеціальності 013 

Початкова освіта Славушевич Наталія Сергіївна 

виступила з повідомленням на тему: «Віхи 

створення та розвитку обчислювальних машин». 

Науковий керівник – Новик Ю.І.  

Студентка звернулась до аудиторії із 

запитанням чи задумувалися, що роботою 

смартфонів, комп’ютерів, без яких ми не уявляємо 

нашого життя, теж керують числа. Комп'ютер 

увібрав у собі ідеї та технічні рішення багатьох 



вчених та інженерів. У виступі Славушевич Н.С. запропонувала поринути в 

історію виникнення комп’ютерів, щоб дізнатися з чого все починалось.   

Розвиток обчислювальної техніки стимулювався потребою у швидких та 

точних обчислюваннях і тривав сотні років. У процесі розвитку вона ставала 

дедалі більш досконалою. Цей процес триває і 

в наш час. Починаючи з древнього абака, який 

дожив до наших днів у вигляді конторських 

рахівниць, створювалися пристосування для 

обробки числової інформації. Механічні 

пристрої типу арифмометрів, лічильні 

електричні клавішні машини, лічильно-

аналітична техніка та багато інших приладів 

були націлені на вирішення тих же завдань, які 

в повному обсязі стали реалізовуватися в 

комп'ютерах. Абсолютно нові можливості для пошуку та обробки інформації 

відкрило перед людьми винахід в середині 

XX століття електронних обчислювальних 

машин – ЕОМ. Спочатку вони створювалися 

для автоматизації обчислень. Комп'ютер в 

одній системі об'єднав зберігання і обробку 

як числової, так і текстової (символьної) 

інформації. Саме тому його поява 

ознаменувала початок нової науки – 

інформатики. 

Про історію виникнення чисел 

розповіла студентка другого курсу Товкач 

Олександра. Стародавні люди відрізнялися від тварин лише  зачатками мови, 

тому процес навчання рахувати був тривалим. Спочатку вони навчилися 

рахувати та вводили спеціальні знаки для запису чисел. Олександра 

відзначила, що  з часом були створені 

різні системи числення у різних народів, 

але на сьогоднішній день у всьому світі 

користуються арабською системою 

числення. 

Зубленко Олександра, студентка 

113 групи, дослідила цікаві факти з 

історії появи звичайних та десяткових 

дробів, розкрила причини їх виникнення 

та способи запису в різних народів у 

різні епохи. Її виступ був цікавим для 

присутніх та викликав вир емоцій.  

Третьокурсниця Бубон Дарина презентувала дослідження про одиниці 

вимірювання довжини. Найдавнішим є період, коли одиниці довжини 

ототожнювали з назвами частин людського тіла. У різних країнах були різні 

одиниці вимірювання довжини , а це стримувало спілкування між країнами, 



гальмувало розвиток торгівлі. Тому у XVII столітті була створена нова 

міжнародна ( метрична) система мір вимірювання величин. Результати такого 

дослідження можна використовувати під час проведення пробних уроків та 

виховних заходів з метою поглиблення інтересу учнів до вивчення 

математики. 

У своєму виступі «Загадкове число 12» Пенчева  Юлія навела цікаві факти 

про натуральне число 12, яке також позначається словом дюжина. Дюжина 

широко застосовувалася до введення метричної системи і застосовується досі 

при комплектації, наприклад, сервізів, виделок, великих гарнітурів меблів, які 

випускаються на 12 або 6 (півдюжини) персон. 

 

Це, ймовірно, підштовхнуло стародавніх шумерів ввести дванадцяткову 

систему числення, оскільки 12 ділиться на 2, 3, 4, 6, а 10 лише на 2 і 5. 

Про відому фізичну константу – сталу Планка розповіла у своєму виступі 

студентка 112 групи Чорноплеча Катерина. Стала Планка виникла як 

коефіцієнт пропорційності між енергією кванта і його частотою. Вона є однією 

з констант теоретичної фізики і допомагає описувати квантові фізичні явища.  

Але здивування у студентів викликало те, що дане число було відоме 

задовго до 19-го століття і є відображеним у міфології Греції. Це демонструє 

існування надзвичайно розвинутої цивілізації, її знань, будучи також 

свідоцтвом сили і масштабу катаклізму, який відкинув цих високорозвинених 

людей у, практично, кам’яний вік. 

Усі учасники конференції демонстрували вдало підготовлені 

презентації. 

За результатами роботи конференції було укладено збірник матеріалів. 

 


