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15  лютого 2018 року  в рамках тижня  математики  відбулася  науково- 

практична конференція "Коли великі були малими". У 

конференції  взяли участь  студенти  першого, другого та 

третього курсів. 

Конференція  розпочалася виступом  студентки 

першого курсу Семенишиної Насті на тему "Дитинство 

Ньютона". У виступі було охарактеризувала умови, в 

яких зростав звичайний маленький хлопчик Ісаак. 

Про дитинство  та юність відомого  

німецького вченого Вільгельма Лейбніца, який  

незалежно від Ньютона завершив  теорію  

диференціального та інтегрального  числення  

розповіла Костриця  Марія. 

Щедра талантами українська земля подарувала  людству відомого  українського 

математика Кравчука Михайла Пилиповича, нелегкий та тернистий життєвий шлях  

якого презентувала студентка другого курсу 

Самійлик Катерина. А Тищенко Марія ознайомила 

присутніх із результатами  дослідження дитинства 

та юності видатного французького математика  

Блеза Паскаля, одного з творців основ теорії 

ймовірності, який сконструював одну з перших  лічильних  машин.  

Дуже емоційним  був  виступ студентки 

Карпан Ірини про найвеличнішого  програміста 

Бярна Страуструпа, який  увів  мову  

програмування С ++, якою  написана величезна  

кількість  різноманітних  програм, що  

використовуються в різних  сферах  діяльності. 

Потім Ірина перейшла до розповіді  про дитинство шведського програміста  Лінуса  

Бенедікта  Торвальдса, який із юних років  створював  нові програми, а в 1991 році 



розмістив у Інтернеті  повідомлення  про те, що він  розробив власну ОС,   яка  

отримала  назву  Linux. 

Олексій Виговський, студент 231 групи, повідомив, що 

1985 року народилася нова операційна система – Microsoft 

Windows,  яку заснував  Вільям Генрі Гейтс, відомий 

американський підприємець,  громадський  діяч, комп'ютерний  

магнат, один з творців і найбільший акціонер компанії  

Microsoft, співголова  

благодійного Фонду Білла  і  

Мелінди Гейтс, один  з найбагатших людей 

планети. Спочатку  Білл  не виявив  схильність до 

навчання, був неуважним і бешкетником. Але коли 

батьки віддали його в приватну привілейовану 

школу, все змінилося, і саме там починається його захоплення  комп'ютерами. 

Прабатьком сучасних комп'ютерів 

вважається англійський математик,  економіст 

Чарльз Біббійдж (1792 – 1871), про якого 

повідомила Іванова Ольга. Син банкіра, він 

більшу частину свого життя присвятив розробці 

обчислювальних  машин.  

Про нелегкий  життєвий  шлях  

американського  винахідника і засновника 

Аррlе Світена Пол Джобса дізналися з 

повідомлення  студентки Скрипнюк  Лесі. 

Батьки Стівена  відмовилися  від дитини через тиждень після його народження. Але, 

незважаючи на життєві 

негаразди і труднощі, Стів 

постійно виявляв  підвищений 

інтерес до комп'ютерної техніки 

та нових розробок. 



На завершення конференції прозвучав виступ Шугайло Єлизавети про життя 

відомого датського фізика  Ганса Християна Ерстеда, який у 1820 році виявив дію 

електричного струму на магнітну стрілку, що привело до  виникнення нової галузі 

фізики – електромагнетизму. 

 

 

 

 


