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Календар – книга життя людства. 

Гортаючи його сторінки, ми дізнаємося віхи історії,  

зустрічаємося з великими, дивуємося,  

радіємо і просто пізнаємо. 

Насолоджуйтесь приємним читанням  

і створюйте свій, неповторний календар життя 

 

Навіть у звичайному календарі можна відшукати безліч різних особливих, ювілейних, пам’ятних 

та знаменних дат. Усі вони приурочені до тієї чи іншої важливої події, сповіщають про дні народження 

видатних людей. Ці дати мають неабияке значення, ці події мали важливе значення для творення історії. Ось 

чому необхідно знати, які будуть знаменні, пам’ятні та ювілейні дати в 2019 році. 

Вчені-математики зробили для суспільства дуже багато. Вони дали можливість звичайним 

людям глянути на світ більш глибоко. Крім того, не можна забувати про той великий внесок в 

розвиток науки і техніки, який здійснили відомі математики світу. 

У кожному році можна знайти масу різних дат особливого значення. 2019-й в цьому сенсі не є 

винятком. Протягом усіх 365 днів оприлюдненого періоду легко відшукати чимало знаменних 

подій, про які варто поговорити трохи докладніше.  

Це такі особливі дні, основою метою яких є нагадування людям про ті чи інші події, явища. 

Вони привертають увагу до певної дати, що відігравала неабияку роль у культурному, історичному 

на навіть науковому розвитку усього світу та України. Не дивлячись на те, що такі знаменні події 

відбувалися у різних куточках планети, вони відомі у кожній державі.  
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С І Ч Е Н Ь 

01.01 
200 років тому (1819) народився французький математик і історик науки Марі Шарль 

Франсуа Максиміліан (1819-1891). 

02.01 
290 років тому (1729) народився німецький фізик і математик  Йоганн Даніель Тіціус 

(1729-1796). 

03.01 
165 років тому (1854) народився французький математик, механік і інженер Лекорню 

Леон Франсуа Альфред (1854-1940). 

05.01 
135 років тому (1884) народився французький математик Данжуа Арно (05.01.1884-

27.01.1974). 

05.01 
110 років тому (1909) народився американський математик і логік Стівен Коул Кліні 

(1909-1994). 

07.01 
115 років тому (1904) народився американський математик Вайбері Гордон Томас 

(1904-1969). 

08.01 
120 років тому (1899) народився американський математик Томас Тресі Йєркс (1899-

1983). 

08.01 95 років тому (1924) народився англійський математик Пол Моріц Кон (1924-2006). 

09.01 
155 років тому (1864) народився російський математик і механік Володимир 

Андрійович Стеклов (9.01.1864-30.05.1926). Працював у Харківському університеті. 

09.01 
130 років тому (1889) народився англійський і американський математик Даніель Персі 

Джон (09.01.1889-25.05.1946). 

14.01 
115 років тому (1914) народився український математик Тумаркін Лев Абрамович 

(1914-1974). 

14.01 85 років тому (1934) народився грузинський математик Харатішвілі Гурам Леванович 

15.01 215 років тому (1814) народився швейцарський математик Людвіг Шлефлі (1814-1895). 

17.01 
395 років тому (1624) народився італійський архітектор, математик і богослов Гваріно 

Гваріні (1624-1683). 

17.01 
130 років тому (1889) народився англійський фізик і математик Ральф Говард Фаулер 

(1886-1944). 
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18.01 165 років тому (1854) народився румунський математик Еммануель Давид (1854-1941). 

19.01 140 років тому (1879) народився італійський математик Гвідо Фубіні (1879-1943). 

20.01 
120 років тому (1899) народився французький математик Мандельбройт Шолем 1899-

1983). 

20.01 115 років тому (1904) народився італійський математик Каччополі Ренато (1904-1959). 

21.01 
145 років тому (1874) народився французький математик Рене-Луї Бер (21.01.1874-

05.07.1932). 

22.01 
145 років тому (1874) народився американський математик Леонард Юджін Діксон 

(1874-1954). 

22.01 
130 років тому (1889) народився український математик Сушкевич Антон 

Казимірович (1889-1961). 

22.01 
90 років тому (1929) народився американський математик і педагог українського 

походження Вальтер Володимир Петришин. 

23.01 270 років тому (1749) народився англійський математик Ланден Джон (1749-1790). 

24.01 
340 років тому (1679) народився видатний німецький вчений-енциклопедист, філософ, 

юрист, математик Хрістіан Фон Вольф (Бер Рене) (24.01.1679-09.04.1754). 

25.01 
90 років тому (1929) народився грузинський математик Нодар Олексійович 

Берікашвілі 

27.01 
130 років тому (1889) народився голландський математик і фізик Ван дер пол. Балтазар 

(27.01.1889-06.10.1959). 

29.01 
245 років тому (1774) народився шотландський математик і механік Грегорі Олінтус 

Джілберт (29.01.1774-02.02.1841). 

29.01 
280 років тому (1739) народився французький математик Кузен Жак Антуан Жозеф 

(1739-1800). 
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Л Ю Т И Й 

02.02 
180 років тому (1839) народився австрійський математик і фізик Гіббс Джозайя Уіллард 

(1839-1908). 

02.02 
130 років тому (1889) народився російський історик математики Струве Василь 

Васильович (1889-1965). 

03.02 
400 років тому (1619) народився італійський математик Річчі Мікеланджело (1619-

1682). 

11.02 
180 років тому (1839) народився американський математик Леонард Юджін Діксон 

(1874-1954). 

12.02 
90 років тому (1929) народився російський математик Кострикін Олексій Іванович 

(1929-?). 

14.02 
180 років тому (1839) народився німецький математик  Ганкель (Ханкель) Герман 

(1839-1873). 

14.02 

65 років тому (1954) народився видатний український та американський математик 

Дрінфельд Володимир Гершонович. Єдиний в Україні одержав Медаль Філдса з 

математики - відповідник Нобелівської премії. 

15.02 
505 років тому (1514) народився австрійський математик і астроном Ретік Георг Іоахім 

(Георг Іоахім фон Лаухен) (1514-1574). 

15.02 
455 років тому (1564) народився італійський астроном, механік і математик Галілео 

Галілей (1564-1642). 

15.02 180 років тому (1839) народився датський математик Цейтен Ієронім Георг (1839-1920). 

18.02 
145 років тому (1874) народився російський математик і статистик Чупров Олександр 

Олександрович (1874-1926). 

18.02 
100 років тому (1919) народився видатний український математик Дзядик Владислав 

Кирилович (1919-1998). 

22.02 
170 років тому (1849) народився російський математик Сонін Микола Якович (1849-

1915). 

24.02 
105 років тому (1914) народився узбецький математик Аржаних Іван Семенович (1914-

1980). 

25.02 
310 років тому (1709) народився італійський математик, механік і архітектор Ріккаті 

Джордано (1709-1790). 

28.02 
160 років тому (1859) народився американський математик Кеджорі Флоріан (1859-

1930). 

  



6 
 

Б Е Р Е З Е Н Ь 

01.03 
140 років тому (1879) народився американський математик Кармайкл Роберт Даніель 

(1879-1967). 

01.03 
155 років тому (1864) народився англійський математик і механік Брайєн Джордж 

Хартлі (1864-1928). 

03.03 
100 років тому (1919) народився видатний український математик Погорєлов Олексій 

Васильович (1919-2002). 

07.03 195 років тому (1824) народився італійський математик Кодацці Дельфіно (1824-1873). 

09.03 
150 років тому (1869) народився радянський математик Каган Веніамін Федорович 

(1869-1953). 

10.03 
155 років тому (1864) народився американський математик Осгуд Уільям Фогг (1864-

1943). 

12.03 160 років тому (1859) народився італійський математик Чезаро Ернесто (1859-1906). 

12.03 
90 років тому (1929) народився грузинський математик Бурчуладзе Тенгіз 

Володимирович (1929-2000). 

14.03 155 років тому (1864) народився угорський математик Кюрчак Йожеф  (1864-1933). 

14.03 
140 років тому (1879) народився видатний вчений і філософ, автор теорії відносності 

Альберт Ейнштейн (1879-1955). 

21.03 
135 років тому (1884) народився американський математик Біркгоф Джордж Дейвід 

(1884-1944). 

22.03 
625 років тому (1394) народився видатний узбецький математик і астроном Мухаммед 

Тарагай Улугбек (1394-1449). 

23.03 
270 років тому (1749) народився французький математик, фізик і астроном Лаплас 

Пʼєр Сімон (1749-1827). 

23.03 
85 років тому (1934) народився російський математик і фізик Фаддєв Людвіг 

Дмитрович (1934-2017). 

24.03 210 років тому (1809) народився французький математик Ліувіль Жозеф (1809-1882). 

25.03 
160 років тому (1859) народився український математик Шатуновський Самуїл 

Йосипович (1859-1929). 

26.03 160 років тому (1859) народився німецький математик Гурвіц Адольф (1859-1919). 

29.03 
90 років тому (1929) народився американський математик Еттінгер Антоні Джервін 

(1929-?). 
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К В І Т Е Н Ь 

02.04 
85 років тому (1934) народився американський математик Коен Пол Джозеф (1934-

2007). 

04.04 
210 років тому (1809) народився американський математик і астроном Пірс Бенджамін 

(1809-1880). 

06.04 
165 років тому (1854) народився російський математик українського походження 

Пташицький Іван Львович (1854-1912). 

06.04 

85 років тому (1934) народився український математик Йосип Володимирович 

Островський, фахівець в області теорії функцій та теорії ймовірноті. 

09.04 
205 років тому (1814) народився французький математик Делоне Шарль Ежен (1814-

1872). 

09.04 
185 років тому (1834) народився французький математик Лагерр Едмон Нікола (1834-

1886). 

09.04 
150 років тому (1869) народився французький математик Картан Елі Жозеф (1869-

1951). 

12.04 
225 років тому (1794) народився бельгійський математик Данделен Жерміналь Пʼєр 

(1794-1847). 

13.04 140 років тому (1879) народився італійський математик Севері Франческо (1879-1961). 

13.04 
110 років тому (1909) народився польський і американський математик Станіслав Улам 

(1909-1984), який народився і почав свою професійну діяльність у Львові.. 

14.04 
390 років тому (1629) народився голландський математик, механік і фізик Хрістіан 

Гюйгенс (1629-1695). 

14.04 115 років тому (1904) народився англійський математик Холл Філіпп (1904-1982). 

15.04 
210 років тому (1809) народився німецький математик, фізик і філолог Грассман 

Герман Гюнтер (1809-1877). 

16.04 
125 років тому (1894) народився польський і американський математик і статистик 

Нейман Єжи (1894-1981). 

21.04 
245 років тому (1774) народився французький математик і фізик Біо Жан Батіст (1774-

1862). 

22.04 
100 років тому (1919) народився російський математик і механік Овсянніков Лев 

Васильович (1919-2014). 

23.04 
105 років тому (1914) народився український математик Положій Георгій 

Миколайович (1914-1968). 

24.04 
120 років тому (1899) народився американський математик білоруського єврейського 

походження Зарицький Оскар (1899-1986). 

25.04 170 років тому (1849) народився німецький математик Клейн Фелікс (1849-1925). 
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26.04 
145 років тому (1874) народився американський математик Гантінгтон Едвард Вермілі 

(1874-1952). 

29.04 
165 років тому (1854) народився французький математик, механік, астроном і філософ 

Жюль Анрі Пуанкаре (1854-1912). 

29.04 90 років тому (1929) народився американський математик Глезер Гаролд. 

 

Т Р А В Е Н Ь 

06.05 
250 років тому (1769) народився французький математик і механік Ашетт Жан Нікола 

Пʼєр (1769-1834). 

06.05 
95 років тому (1924) народився грузинський математик Манджавідзе Георгій 

Ферапонтович. 

07.05 165 років тому (1854) народився італійський математик Веронезе Джузеппе (1854-1917). 

10.05 
115 років тому (1904) народився американський математик Мак-шейн Едуард Джеймс 

(1904-1989). 

11.05 90 років тому (1929) народився бельгійський математик Вальбрук Люсьєн. 

17.05 
100 років тому (1919) народився український математик Суворов Георгій Дмитрович 

(1919-1984). 

21.05 
130 років тому (1889) народився український математик Зарицький Мирон 

Онуфрійович (1889-1961). 

22.05 105 років тому (1914) народився американський математик Берс Ліпман (1914-1993). 

24.05 
155 років тому (1864) народився російський математик і механік Зейлігер Дмитро 

Миколайович (1864-1936). 

26.05 
120 років тому (1899) народився австрійський математик і історик науки Нейгебауер 

Отто (1899-1990). 

29.05 
85 років тому (1934) народився російський математик Бахвалов Микола Сергійович 

(1934-2005). 

30.05 
205 років тому (1814) народився бельгійський математик Каталан Ежен Шарль (1814-

1894). 
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Ч Е Р В Е Н Ь 

01.06 
120 років тому (1899) народився англійський математик Титчмарш Едуард Чарлз 

(1899-1963). 

05.06 
205 років тому (1814) народився французький математик Вантцель Пʼєр Лоран 

(1814-1848). 

15.06 
125 років тому (1894) народився український і російський математик Чеботарьов 

Микола Григорович (1894-1947). 

15.06 
110 років тому (1909) народився український математик Кільчевський Микола 

Олександрович (1909-1979 ). 

19.06 
350 років тому (1669) народився російський математик і педагог Магніцький Леонтій 

Пилипович (1669-1739). 

19.06 
265 років тому (1754) народився французький математик Меньє де ла Плас Жан 

Батіст Марі Шарль (1754-1793). 

22.06 
145 років тому (1864) народився німецький математик і фізик Мінковський Герман 

(1864-1909). 

26.06 
195 років тому (1824) народився англійський математик, фізик і механік Томсон 

Уільям (1824-1907). 

27.06 155 років тому (1854) народився шведський математик Лінстедт Андерс (1854-1939). 

28.06 125 років тому (1894) народився американський математик Хіллі Ейнар (1894-1980). 

28.06 
105 років тому (1914) народився російський математик Козлов Володимир Якович 

(1914-2007). 

червень 
355 років тому (1664) народився японський математик Такебе Хікожиро Кенко (1664-

1739). 
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Л И П Е Н Ь 

06.07 
170 років тому (1849) народився англійський математик і механік Кемпе Альфред Брей 

(1849-1922). 

08.07 
115 років тому (1904) народився французький математик Картан Анрі Поль (1904-

2008). 

10.07 
195 років тому (1824) народився польський математик і механік Жмурко Лаврентій 

(1824-1989). 

11.07 
155 років тому (1854) народився український і польський математик і логік 

Слєшинський Іван Владиславович (1854-1931). Народився на Черкащині. 

11.07 125 років тому (1894) народився німецький математик Шпраге Роланд (1894-1967). 

16.07 
200 років тому (1819) народився німецький математик Аронгольд Зігфрід Генріх (1819-

1884). 

17.07 90 років тому (1929) народився російський математик Годунов Сергій Костянтинович. 

19.07 125 років тому (1894) народився американський математик Уівер Уоррен (1894-1978). 

19.07 
125 років тому (1894) народився російський математик Хінчин Олександр Якович 

(1894-1959). 

21.07 
100 років тому (1919) народився радянський математик і механік Бабенко Костянтин 

Іванович (1919-1987). 

22.07 130 років тому (1889) народився французький математик Жиро Жорж (1889-1943). 

23.07 
235 років тому (1784) народився німецький математик і астроном Бессель Фрідріх 

Вільгельм (1784-1846). 

31.07 
315 років тому (1704) народився швейцарський математик і астроном Габріель Крамер 

(1704-1752). 
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С Е Р П Е Н Ь 

03.08 
150 років тому (1869) народився російський математик Жегалкін Іван Іванович (1869-

1947). 

03.08 
105 років тому (1914) народився польський і американський математик єврейського 

походження Кац Марк (1914-1984), який почав свою професійну діяльність у Львові. 

04.08 185 років тому (1834) народився англійський математик і логік Венн Джон (1834-1923). 

04.08 
110 років тому (1909) народився американський математик Мак лен Саундерс (1909-

2005). 

05.08 
130 років тому (1889) народився німецький математик Гамбургер Ганс Людвиг (1889-

1956). 

10.08 
140 років тому (1879) народився білоруський математик Громмер Яків Пінхусович 

(1879-1933). 

11.08 
130 років тому (1889) народився грузинський математик Размадзе Андрій Михайлович 

(1889-1929). 

13.08 
200 років тому (1819) народився англійський математик, механік, фізик ірландського 

походження  Стокс Джордж Габріель (1819-1903). 

16.08 145 років тому (1874) народився німецький математик Гессенберг Герхард (1874-1925). 

16.08 
125 років тому (1894) народився фінський математик Неванлінна Фритьоф Едвард 

Хенрік (1894-?). 

19.08 80 років тому (1939) народився англійський математик Бейкер Алан (1939-2018). 

20.08 
120 років тому (1899) народився американський математик австро-угорського 

походження Бохнер Соломон (1899-1982). 

21.08 
230 років тому (1789) народився французький математик Огюстен Луї Коші (1789-

1857). 

21.08 
110 років тому (1909) народився український математик, механік, фізик Боголюбов 

Микола Миколайович (1909-1992). 

23.08 
190 років тому (1829) народився німецький математик Кантор Моріц Бенедікт (1829-

1920). 

23.08 
95 років тому (1924) народився білоруський науковець в галузі обчислювальної техніки 

Лопато Георгій Павлович (1924-2003). 

25.08 
320 років тому (1699) народився французький математик і механік Камю Шарль 

Етьєнн Луї (1699-1768). 

26.08 
70 років тому (1949) народився український науковець, доктор фізико-математичних 

наук Кочубей Анатолій Наумович. 

29.08 130 років тому (1889) народився польський математик Станіслав Рузевич (1889-1941). 

30.08 
200 років тому (1819) народився французький математик Серре Жозеф Альфред (1819-

1885). 
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В Е Р Е С Е Н Ь 

03.09 
205 років тому (1814) народився англійський математик Сільвестр Джеймс Джозеф 

(1814-1897). 

03.09 
145 років тому (1874) народився норвезький математик і геофізик  Стьормер Карл 

Фредерік Мюлерц (1874-1957). 

03.09 
135 років тому (1884) народився американський математик Лефшец Соломон (1884-

1972). 

04.09 
130 років тому (1889) народився російський математик Степанов Вячеслав 

Васильович (1889-1950). 

04.09 
210 років тому (1809) народився італійський математик Менабреа Луїджі Федеріго 

(1809-1896). 

05.09 
160 років тому (1859) народився український математик Букрєєв Борис Якович (1859-

1962). 

07.09 200 років тому (1819) народився французький математик Буке Жан Клод (1819-1885). 

07.09 135 років тому (1884) народився французький математик Валірон Жорж (1884-1955). 

07.09 
95 років тому (1924) народився російський математик Красовський Микола 

Миколайович. 

10.09 
180 років тому (1839) народився американський математик, філософ і логік Пірс Чарлз 

Сантьяго Сандерс(1839-1914). 

21.09 
135 років тому (1884) народився угорський математик єврейського походження Денеш 

Кьонінг (1884-1944). 

21.09 
120 років тому (1899) у Львові народився польський математик єврейського 

походження Юліуш Павел Шаудер (1899-1943). 

24.09 175 років тому (1844) народився німецький математик Нетер Макс (1844-1921). 

25.09 
200 років тому (1819) народився ірландський математик Сальмон Джордж (1819-

1904). 

27.09 
300 років тому (1719) народився німецький математик Кестнер Абрахам Готхельф 

(1719-1800). 

27.09 140 років тому (1879) народився австрійський математик Ган Ганс (1879-1954). 

30.09 
125 років тому (1894) народився американський математик і історик науки Стройк 

Дірк Ян (1894-2000). 
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Ж О В Т Е Н Ь 

04.10 
260 років тому (1759) народився французький математик Арбогаст Луї Франсуа 

Антуан (1759-1803). 

06.10 
235 років тому (1784) народився французький математик і економіст Дюпен Пʼєр 

Шарль Франсуа (1784-1873). 

07.10 120 років тому (1899) народився норвезький математик Оре Ойстейн (1899-1968). 

09.10 
315 років тому (1704) народився німецький математик, механік і медик Сегнер Янош 

Андрош (1704-1777). 

12.10 
115 років тому (1904) народився болгарський математик Брадістілов Георгі Делчев 

(1904-1977). 

13.10 
130 років тому (1889) народився французький математик Буліган Жорж Луї (1889-

1961). 

15.10 
105 років тому (1914) народився американський математик Пелл Уільям Хікс (1914-

1988). 

15.10 75 років тому (1944) народився український математик Дрозд Юрій Анатолійович . 

16.10 
225 років тому (1794) народився французький математик і економіст Родрігес 

Беджамен Олінде (1794-1851). 

17.10 150 років тому (1869) народився німецький математик Вельштейн Йозеф (1869-1919). 

21.10 145 років тому (1874) народився німецький математик Вілейтнер Генріх (1874-1931). 

23.10 135 років тому (1884) народився німецький математик Гопф Людвиг (1884-1939). 

26.10 
170 років тому (1849) народився німецький математик Фробеніус Фердінанд Георг 

(1849-1917). 

30.10 
175 років тому (1844) народився французький математик Альфан Жорж Анрі (1844-

1889). 
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Л И С Т О П А Д 

01.11 155 років тому (1864) народився німецький математик Шлезінгер Людвиг (1864-1933). 

01.11 

130 років тому (1889) народився український і польський математик Жилінський 

Євстахій Янушович (1889-1954). Народився в с. Куна Гайсинського повіту Подільської 

губернії, нині Гайсинського р-ну. 

02.11 
100 років тому (1919) народився російський математик і механік Русанов Віктор 

Володимирович (1919-2011). 

04.11 
275 років тому (1744) народився швейцарський математик Бернуллі Іоганн ІІІ (1744-

1807). 

05.11 115 років тому (1904) народився грецький математик Василіу Філон (1904-1983). 

06.11 
150 років тому (1869) народився англійський математик і економіст-статист Боулі 

Артур Лайон (1869-1957). 

07.11 
220 років тому (1799) народився німецький математик Греффе Карл Генріх (1799-

1873). 

08.11 
170 років тому (1849) народився російський історик математики Бобинін Віктор 

Вікторович (1849-1919). 

09.11 
285 років тому (1734) народився російський математик і астроном Румовський Степан 

Якович (1734-1812). 

09.11 
140 років тому (1879) народився болгарський математик Табаков Димитр Стефанов 

(1879-1973). 

10.11 
190 років тому (1829) народився німецький математик Крістоффель Ельвін Бруно 

(1829-1900). 

11.11 
115 років тому (1904) народився англійський математик Уайхед Джон Генрі 

Константин (1904-1960). 

11.11 90 років тому (1929) народився французький математик Шевалле Клод (1929-1984). 

15.11 
225 років тому (1794) народився німецький математик Франц Адольф Таурінус (1794-

1874). 

15.11 
125 років тому (1894) народився російський математик Суслін Михайло Якович (1894-

1919). 

17.11 
140 років тому (1879) народився американський математик Юнг Джон Уеслі (1879-

1932). 

19.11 
125 років тому (1894) народився німецький і швейцарський математик Хопф Хайнц 

(Гопф Гейнц) (1894-1971). 

19.11 
100 років тому (1919) народився радянський математик Самарський Олександр 

Андрійович (1919-2008), уродженець Донецької області. 
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20.11 
95 років тому (1924) народився французький і американський математик Бенуа 

Мандельброт (1924-2010). 

22.11 
200 років тому (1819) народився французький математик Бонне Пʼєр Оссіан (1819-

1892). 

22.11 100 років тому (1919) народився американський математик Гельбарт Абе (1911-1994). 

24.11 
140 років тому (1879) народився шотландський математик і астроном Дункан 

Соммервілл (1879-1934). 

24.11 
110 років тому (1909) народився німецький математик Генцен Герхард Карл Еріх 

(1909-1845). 

24.11 
110 років тому (1909) народився німецький математик і видатний логік Генцен Герхард 

Карл Еріх (1909-1845). 

26.11 
125 років тому (1894) народився американський математик, основоположник 

кібернетики Вінер Норберт (1894-1964). 

27.11 
285 років тому (1734) народився швейцарський математик і астроном Ейлер Іоганн 

Альбрехт (1734-1800). 

27.11 
170 років тому (1849) народився англійський математик, механік і фізик Лемб Горацій 

(1849-1934). 

27.11 
110 років тому (1909) народився російський математик Мальцев Анатолій Іванович 

(1909-1967). 

27.11 
90 років тому (1929) народився литовський математик Статулявічус Вітаутас 

Антонович (1929-2003) 

29.11 
140 років тому (1879) народився український математик Крилов Микола 

Митрофанович (1879-1955). 

29.11 

120 років тому (1899) народився український вчений у галузі прикладної математики 

Філіппов Анатолій Петрович (1899-1978). Народився в селі Глухівці Козятинського 

району на  

29.11 
60 років тому (1959) народився британський математик Річардс Юен Борчердс, лауреат 

міжнародних премій, зокрема Філдовської (1998). 

30.11 
570 років тому (1549) народився англійський математик і перекладач Біблії Генрі 

Савіль (1549-1622). 
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Г Р У Д Е Н Ь 

01.12 
80 років тому (1939) народився білоруський математик Платонов Володимир 

Петрович. 

02.12 
130 років тому (1889) народився італійський вчений у галузі прикладної  математики 

Пістолезі Енріко (1889-1968). 

03.12 
140 років тому (1879) народився румунський математик Міллер Александру (1879-

1965) 

03.12 
135 років тому (1884) народився російський математик Голубєв Володимир 

Васильович (1884-1954) 

04.12 
215 років тому (1804) народився український математик Буняковський Віктор 

Якович (1804-1889). 

04.12 
140 років тому (1879) народився узбецький математик Романовський Всеволод 

Іванович (1879-1954) 

05.12 
245 років тому (1774) народився німецький математик і астроном Пфафф Іоанн 

Вільгельм Андреас (1774-1835). 

05.12 
110 років тому (1909) народився український математик єврейського походження 

Наймарк Марк Аронович (1909-1978). 

06.12 
95 років тому (1924) народився російський математик Яблонський Сергій 

Всеволодович (1924-1998). 

08.12 
100 років тому (1919) народилася українська математик і кібернетик Ющенко 

(Рвачова) Катерина Логвинівна(1919-2001). 

08.12 
100 років тому (1919) народилася американська математик Джулія Холл 

Робінсон(1919-1985). 

09.12 180 років тому (1839) народився німецький математик Густав Рох (1839-1866). 

10.12 
215 років тому (1804) народився німецький математик Якобі Карл Густав Якоб (1804-

1851). 

10.12 
85 років тому (1934) народився азербайджанський математик Бабаєв Ариф Алігейдар 

огли. 

13.12 
295 років тому (1724) народився російський і німецький математик, фізик і астроном 

Франц Ульріх Марія Теодор Епінус (1724-1802). 

14.12 
115 років тому (1904) народився російський математик Чудаков Микола Григорович 

(1904-1986). 

15.12 
245 років тому (1774) народився французький математик і інженер Ланкре Мішель 

Анж (1774-1807). 
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15.12 
90 років тому (1929) народився російський математик Прохоров Юрій Васильович 

(1929-2013). 

16.12 170 років тому (1849) народився угорський математик Кеніг Дьюла (1849-1913) 

17.12 
260 років тому (1759) народився швейцарський математик Бернуллі Якоб ІІ (1759-

1789). 

18.12 
95 років тому (1924) народився білоруський математик Іванов Євген Олексійович 

(1924-1984). 

18.12 
60 років тому (1959) в селі Бахтин Мурованокуриловецького району на Вінниччині 

народився Микола Вікторович Працьовитий, український математик, академік 

19.12 
165 років тому (1854) народився французький математик і фізик Луї Марсель 

Бриллюен (1854-1948). 

19.12 
75 років тому (1944) народився американський спеціаліст в галузі фізико-

математичних наук Мітчел Фейгенбаум. 

20.12 
85 років тому (1934) народився український математик Вишенський Володимир 

Андрійович (1934-2017). 

20.12 
525 років тому (1494) народився французький математик і картограф Оронцій Фінеус 

(1494-1555). 

21.12 
105 років тому (1914) народився грузинський математик Чогошвілі Георгій 

Северʼянович (1914-1998). 

22.12 
195 років тому (1824) народився італійський математик Бріоскі Франческо (1824-

1897). 

22.12 
160 років тому (1859) народився німецький математик Гюльдер Отто Людвиг (1859-

1937). 

22.12 
150 років тому (1869) народився російський математик Єгоров Дмитро Федорович 

(1869-1831). 

27.12 
365 років тому (1654) народився швейцарський математик Бернуллі Якоб І (1654-

1705). 
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Математичні ювілеї 2019 року: 

1114 905 років тому народився індійський математик і астроном Бхаскара ІІ (1114-1178) 

1214 805 років тому народився англійський математик Бекон Роджер (1214-1292). 

1464 

Побачила світ праця Регіомонтана "П'ять книг про трикутники всіх видів". Це був 

перший  в Європі систематичний  виклад тригонометрії як самостійної математичної 

дисципліни. У рукописах з'явиливь знаки "+" і "-". були надруковані найточніші 

тригонометричні таблиці цього часу. У тригонометричних таблицях почали 

застосовувати десяткову позиційну систему. 

1484 

Праця Н. Шюке «Наука про числа у трьох частинах». Введення нульвого і від'ємного 

показників степеня. 

 

1499 
520 років тому народився італійський математик Тарталья (Фонтана) Нікколо 

(1499-1557) 

1509 «Про божественну пропорцію» Пачолі. Елементи перспективи. 

1544 

«Повна арифметика» М. Штіфеля. Від'ємні числа почали розглядатись як такі, що 

менші за нуль. Були введені круглі дужки і символи для багатьох невідомих. Виникла 

ідея логарифмів. 

1569 
Вийшла «Геометрія» П. Римуса. Перший виступ проти «Начал» Евкліда як 

навчального посібника. 

1574 Видавництво «Начал» Евкліда із коментарями Хр. Клавіуса. 

1579 
Побачили світ «Математичні таблиці» Ф. Вієта. Перші приклади нескінченного 

добутку (для вираження числа пі). 

1614 
З'явилась у друку перша таблиця логарифмів – «Опис чудової таблиці логарифмів» 

Дж. Непера. 

1624 
«Логарифмічна арифметика» Бріггса. Детальна таблиця десяткових логарифмів. 

Перша логарифмічна лінійка Е. Гунтера. 

1629 

«Новий винахід в алгебрі» А. Жирара. Перше геометричне пояснення від'ємних 

чисел. Перше формулювання «основної теореми алгебри». Застосування подвійного 

знаку «плюс-мінус». 

1654 
365 років тому (1654) народився французький математик і механік Варіньйон Пʼєр 

(1654-1722). 

1674 Обчислювальна машина Г. Лейбніца. 

1689 «Арифметика» І. Ф. Копієвича - перша російська друкована праця з математики. 
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1729 Введення Ейлером символа f(x). 

1734 285 років тому (1734) народився англійський математик Варінг Едуард (1734-1798). 

1744 
275 років тому (1744) народився португальський математик Кунья Анастасіу да 

(1744-1787). 

1769 
250 років тому (1769) народився французький математик Бартельс Іоанн Мартін 

Хрістіан (1769-1836). 

1769 Введення Ейлером подвійних інтегралів. 

1784 «Евклідові вірші» - перклад з грецької П. Суворова і В. Нікітіна. 

1809 Дослідження чотирьох видів правильних зірчастих многогранників Л. Пуансо. 

1819 
200 років тому (1819) народився російський математик Бейєр Євгеній Ілліч (1819-

1899). 

1829 
«Про начала геометрії» М. І. Лобачевського - перша друкована праця з неевклідової 

геометрії. 

1864 
«Про початкове навчання рахунку» К. Ушинського. 

1899 

120 років тому (1899) народився російський математик Люстерник Лазар Аронович 

(1899-1981). 
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Замість епілогу 

Математика - галузь невтомного пошуку і важкої до самозабуття праці. Іноді на доведення 

однієї теореми потрібні роки. Праця вченого-математика подібна до праці поета: як і в поезії, у 

математиці діють досить складні механізми пошуку і філігранне оформлення знайденого 

результату. Проте, про математиків чомусь не прийнято говорити піднесено, захоплено, хоча вони 

також заслуговують високих слів подяки, які ми часто адресуємо людям подвигу і мужності. Праця 

математиків не виставляється на театральній сцені, про неї не говорять у репортажах з космосу, але 

вона присутня скрізь. Математики викреслюють орбіти космічних трас, гарантують міцність 

сталевих атомоходів у океанських глибинах, визначають ритми роботи атомних реакторів тощо. 

У кожному періоді історії математики були свої видатні постаті вчених, в яких були різні долі. 

Одні зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складні шляхи і розділити 

трагічну долю свого народу. Багато визначних математиків стали зразками щирої відданості науці, 

патріотами свого народу. 

І, можливо, читаючи скупі замітки про цих визначних людей, ти по-справжньому захопишся 

математикою. Адже, як писав видатний шотландський фізик Д. Максвелл: "Наука захоплює нас 

тільки тоді, коли, зацікавившись життям великих дослідників, ми починаємо стежити за 

історією їх відкриттів". 


