
А МАТЕМАТИКА МОЖЕ БУТИ ЦІКАВОЮ 

У світі немає місця для непривабливої математики. 

Р. Харді 

8 лютого 2018 року в рамках тижня  математики відбулася науково- 

практична конференція "Сторінками історії математики". У конференції 

взяли участь студенти  першого та другого курсів під керівництвом 

викладачів  Дітківської В.М. та Яценко В.К. 

У виступах студентів було висвітлено багато 

цікавих фактів з історії виникнення чисел, дробів, 

науки геометрії,  одиниць довжини. Змістовними  були 

виступи, присвячені давньогрецьким математикам та 

переконливо було обґрунтовано зв'язок математики та 

мистецтва. 

Конференція розпочалася виступом студентки 

першого курсу Наумович Юлії на тему ''Давньогрецькі математики  VII – 

VIII ст. до н.е". У своєму виступі студентка навела цікаві факти із життя та 

діяльності Фалеса Мілетського,  Піфагора 

Самоського, Евкліда та Архімеда.  

Про історію виникнення геометрії розповіла 

студентка другого курсу Дмитрук Валерія, яка 

зазначила, що геометрія виникла з практичних 

потреб людства, а евклідова геометрія досі є 

основою предмета  геометрія, який ми вивчаємо. 

Студентка другого курсу Гриб Марина презентувала дослідження про те, 

як люди навчилися рахувати та  вводити 

спеціальні знаки для запису чисел. Відзначила, 

що з часом були  створені різні системи числення 

у різних народів, але на сьогоднішній день у 

всьому світі користуються  арабською системою 



числення. 

Дуже емоційним був виступ студентки першого курсу Чупири Валерії про 

історію виникнення дробів. Саме потреба в 

точніших вимірюваннях привела до того, що 

одиниці вимірювання стали ділити на частини. 

Згідно з даними археологів історія дробів 

нараховує близько 5 тисяч років.  Колись дії з  

дробами завдавали людям надзвичайних 

труднощів. Тоді ж, мабуть, і виникло німецьке прислів'я "Попасти в дроби", 

що означало опинитися в скрутному становищі. 

Ще Д.І.Менделеєв зауважив, що "…наука 

починається там, де  починаються вимірювання". 

Цікавий історичний матеріал про одиниці 

довжини підготувала студентка другого курсу 

Прус Людмила.  Результати такого дослідження 

можна використати під час проведення пробних 

уроків та виховних заходів із метою поглиблення інтересу учнів до вивчення 

математики. 

Математику і мистецтво поєднує прагнення до пізнання і творчості. Про  

математику і скульптуру, математику і архітектуру, математику і живопис, 

математику і музику розповіла студентка 

другого курсу Качаненко Анна. У своєму 

виступі студентка відмітила, що не можна 

відділити людський інтелект від емоцій. 

"Музика – математика почуттів, а 

математика – музика розуму", – так писав 

англійський математик Д.Сильветр. 

Матеріали конференції сприяють поглибленню інтересу до вивчення 

математичних наук. За результатами роботи конференції було видано збірник 

матеріалів. 


