1 КВІТНЯ-ДЕНЬ МАТЕМАТИКА!
Лілія Остапчук, вчитель
математики Рівненського
природничо-математичного ліцею
«Елітар»
Вивчення будови світу пов'язано з
пошуком
закономірностей.
Вони
застосовуються в винаходах, технологіях
та інших галузях життя. Один з
інструментів пізнання світу - математика.
Ця наука дозволяє людині вести
дослідження за допомогою обчислень і
абстрактних моделей. Для вшанування
фахівців цього напрямку, популяризації
сфери знань заснований професійне свято
Коли проходить
День математика відзначається 1
квітня. Свято носить неформальний
характер і поки не наділене офіційним
статусом.
Хто відзначає
Професійне свято справляють учні
профільних класів, студенти, викладачі, аспіранти профільних ВНЗ, наукові
керівники, працівники дослідницьких інститутів.
Історія і традиції свята
Точні відомості про ініціаторів Дня математика відсутні. Ідея вшанування
зародилася в студентських колах. Майбутні математики щорічно справляють свято,
проявляючи повагу до інтелектуальної праці і досягнень видатних вчених. Заходи
отримали широку підтримку і популярність в професійному середовищі. Вони поки
не знайшли офіційного статусу.
В цей день проходять семінари, пізнавальні лекції, конференції. Проводяться
виставки фотографій, праць дослідників. Видатних математиків нагороджують
грамотами, дипломами за значний внесок у розвиток науки. В ефірі засобів масової
інформації показують передачі про життя, досягнення фахівців.
Про професію
Математик веде навчальну, викладацьку роботу. Він досліджує предметну
область, вирішує актуальні проблеми галузі. ВУкраїні професія не відноситься до
категорії високооплачуваних і престижних. У розвинених країнах математики
затребувані.
Цікаві факти
Термін «математика» походить від старогрецького слова «сприйнятливий».
Математика застосовувалася з давніх часів. Її використовували в мореплавання,
астрономії, землеробстві, будівництві споруд. У сучасному розумінні наука
зародилася в античності.
Індійський учений С. Рамануджан черпав деякі ідеї і формули з сновидінь.
За значні досягнення математикам вручається ряд нагород. Найбільш
престижна - премія Філдса. Її присуджують раз в 4 роки.

Інститут Клея сформулював завдання тисячоліття. До них відноситься 7
проблем. Той, хто їх вирішить, може претендувати на нагороду в розмірі 1 млн.
доларів.
Карла Гаусса визнали однією з найбільш значущих постатей, які вплинули на
становлення точної науки. Поряд з ним виділяють Леонарда Ейлера, Бернарда Рімана,
Анрі Пуанкаре.
Дати свята на найближчі 3 роки
2019
2020
2021
1 квітня Пн
1 квітня Ср
1 квітня Чт

