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Передмова 5

Михайло Кравчук — математик 
широкого масштабу. Його ім’я добре 
відоме у світовій математичній науці. 
Світ не знав лише, що він — українець.

Є. Сенета (Австралія)

Передмова
Кожна	людина	при	народженні	отримує	від	Господа	Бога	Долю.	

Отримав	її	і	наш	краянин	Михайло	Кравчук.
Не	легкою	була	його	Доля.	Ой	не	легкою.	Але	Вона	була	його.	І	він	

з	гідністю	пройшов	укупі	з	нею	все	своє	життя.	
За	велінням	Долі,	Михайло	Кравчук	усе	своє	життя	присвятив	ма-

тематиці,	а	разом	з	нею	—	вихованню	математиків.	Присвятив...	То	
чому	ж	ми	про	нього	не	чули	довгі-предовгі	роки	тоталітарного	моро-
ку?	...	Чи	про	одного	ми	не	чули?	...

Безперечно,	 існували	 серйозні	 труднощі	 і	 причини	 для	 реалізації	
наукової	діяльності	українських	вчених,	зумовлені	дискримінаційною	
політикою	панівних	шовіністичних	кіл,	які	позбавляли	можливості	та-
лановитих	українських	вчених	займати	відповідні	посади	в	науці.	

В	 отчому	краю	 їхній	 талант	не	 завжди	був	 оцінений	належним	
чином.	 Отож	 недаремно	 президент	 Міжнародної	 асоціації	 украї-
ністів	 Іван	Дзюба	казав:	 «Конче	потрібно	повернути	Україні	 імена	
великих	 діячів,	 митців	 та	 вчених,	 привласнених	 іншими	 культу-
рами».	Сьогодні	 стараннями	 дослідників	 повертаються	Україні	 не-
заслужено	забуті	і	спеціально	вилучені	імена.	Але	про	українських	
письменників,	істориків	ми	знаємо	набагато	більше,	ніж	про	вчених-
природодослідників	і	винахідників,	а	серед	них	було	чимало	таких,	
чиїми	відкриттями	гордиться	весь	світ.	

Їх	імена	і	творчість	—	це	частина	нашої	історії	та	культури.	І	тому	
кожна	людина,	якщо	вона	поважає	себе,	свою	державу,	історію,	пови-
нна	знати	тих	людей,	які	все	своє	життя	і	діяльність	віддали	Україні.	

Серед	них	Микола	Чайковський,	Іван	Фещенко–Чопівський,	Мико-
ла	Гулак	і	інші.	

Повертається	на	рідну	землю	із	забуття	і	визначний	український	
математик	Михайло	Кравчук,	людина	солідних	наукових	і	духовних	
потенцій,	колосальної	ерудиції,	надзвичайно	високої	культури,	чудо-
вих	моральних	якостей.

Ім’я	 талановитого	 українського	 математика	Михайла	 Кравчука	
на	сьогоднішній	день	залишається	маловідомим.	На	запитання:	«Що	
ви	знаєте	про	академіка	Кравчука?»	—	можна	отримати	відповідь:	
«Був	першим	Президентом	України».	Такі	речі	не	повинні	мати	міс-
ця	хоча	б	серед	вчителів	математики.	

Мета	 даного	 дослідження:	 вивчити	 життя	 і	 діяльність	 вченого,	
розкрити	багатогранність	його	особистості	та	надзвичайно	великий	
вклад	в	розвиток	математичної	науки	на	Україні.	

Праці	вченого	 становлять	фундаментальне	надбання	різних	 га-
лузей	 математики:	 вищої	 алгебри,	 математичного	 аналізу,	 теорії	
функцій	дійсної	та	комплексної	змінних,	теорії	ймовірностей,	мате-
матичної	статистики.	

Ці	наукові	праці	ввійшли	до	скарбниці	світової	науки.	Тепер	за-
вдяки	пошукам	науковця	 Івана	Качановського	 зі	США	виявилося,	
що	М.	Кравчук	стояв	біля	витоків	винаходу	першого	в	світі	електро-
нного	комп’ютера.

Все	 його	 багатогранне	 творче	 й	 громадське	 життя	 було	 тісно	
пов’язане	з	науковими	установами,	вищими	та	середніми	навчаль-
ними	закладами	України,	Науковим	товариством	імені	Шевченка	у	
Львові.

Проте	 мало	 кому	 відомо,	 що	М.П.	 Кравчук,	 будучи	 академіком	
Всеукраїнської	 академії	 наук,	 активно	 працював	 над	 проблемами	
вдосконалення	 методики	 викладання	 математики.	 Він	 співпрацю-
вав	з	Українським	науково-дослідним	інститутом,	неодноразово	ви-
ступав	на	сторінках	республіканського	педагогічного	журналу	«Ко-
муністична	освіта»	(1935	р.),	створив	ряд	навчальних	підручників	з	
математики	на	українській	мові.	

Цікавими	є	ідеї	Михайла	Кравчука	стосовно	викладу	тем	про	ло-
гарифми,	наближені	обчислення,	теорію	подібності,	варті	уваги	по-
гляди	вченого	на	методику	початкового	ознайомлення	учнів	з	еле-
ментами	математичного	аналізу.	
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В	загальноосвітній	школі	математика	займає	почесне	місце.	Ма-
тематичні	знання,	одержані	в	школі,	забезпечують	потреби	повсяк-
денного	життя	і	багатьох	професій.	Для	більшості	професій	потрібна	
додаткова	математична	підготовка.	Саме	 тому	в	цьому	відношенні	
виділяється	професія	математика,	людини,	яка	служить	суспільству	
і	є	цінною	для	нього	своїми	математичними	знаннями.	

Саме	 таку	 надзвичайну	 цінність	 для	 суспільства	 представляє	
творчість	 вчителя,	 викладача,	 академіка	М.П.	Кравчука.	Свою	 ве-
лику	наукову	творчість,	громадську	роботу	він	майстерно	поєднував	
з	 педагогічною	 діяльністю.	 Якщо	 подивитись	 на	 неї	 через	 призму	
сьогоднішнього	дня,	то	слід	сказати,	що	вона	є	дуже	актуаль	ною,	не-
зважаючи	на	те,	що	з	того	часу,	коли	М.	Кравчук	жив	 і	працював,	
минуло	більше	70	років.	

Усі	 позитивні	 якості,	 які	 повинні	мати	 сьогоднішні	 вчителі	 (ви-
кладачі),	 були	притаманні	цій	людині.	Очевидці	розповідають,	що	
на	лекціях	Михайла	Пилиповича	не	 було	жодного	 вільного	місця.	
Відвідували	їх	не	лише	студенти-математики,	а	й	студенти	з	інших	
факультетів.	Цей	 викладач	 умів	 «притягувати»	 до	 себе	 людей,	 ви-
кликати	їхній	інтерес,	умів	знайти	з	кожним	спільну	мову.	Те,	що	ми	
сьогодні	називаємо	педагогічною	майстерністю,	було	основною	рисою	
його	педагогічного	образу.	

Сучасна	педагогіка	виділяє	дві	 основні	вимоги	до	вивчення	ма-
тематики.	«Перша:	треба	добре	володіти	рідною	мовою	для	цілісного	
вивчення	природничо-математичних	дисциплін.	Адже	рідна	мова	—	
це	форма	духовного	спілкування,	це	рівень	загальної	культури,	це	
історична	 форма	 моделювання	 навколишньої	 дійсності	 й	 власного	
внутрішнього	світу,	це	обмін	 інформацією	з	поколіннями	минулого	
і	майбутнього.	Друга:	в	процесі	вивчення	математики	слід	оволодіти	
загальними	 способами	пізнавальної	 діяльності,	 методами	науково-
го	пізнання,	логікою	та	досягти	високого	рівня	розвитку	просторової	
уяви,	математичного	 світорозуміння»	 [9,	 с.	 158].	Це	 вимоги	 сьогод-
нішнього	дня,	проте	наукова	і	педагогічна	діяльність	Михайла	Крав-
чука	була	спрямована	в	цьому	руслі.	В	цьому	проявляється	далеко-
глядність	вченого	до	тенденцій	розвитку	науки.	

4.2. Про методичні праці М.П. Кравчука  
та їх місце в шкільній програмі

До	1917	року	на	Наддніпрянській	Україні	не	було	шкіл	 з	укра-
їнською	мовою	викладання.	 І	коли	з’явились	такі	школи,	М.	Крав-
чук	—	глибокий	знавець	рідної	мови,	розробляє	проекти	української	
математичної	термінології,	 здійснює	переклади	українською	мовою	
найкращих	тогочасних	підручників	з	математики.	

М.П.	Кравчук	—	талановитий	педагог	і	методист.	Його	перу	нале-
жить	низка	підручників	для	вищої	школи,	методичних	досліджень	з	
окремих	питань	викладання	математики	в	школах	різного	профілю.	
Він	склав	програми	з	курсу	«Елементи	вищої	математики	в	присто-
суванні	до	сільського	господарства»,	програми	сільськогосподарських	
профшкіл	рослинництва.	М.П.	Кравчук	видав	курс	лекцій	з	геоме-
трії,	який	він	читав	у	народному	університеті.	Основа	цього	викладу	
нічим	не	 відрізнялась	 від	 традиційної,	 але	 весь	 курс	 був	 прониза-
ний	тою	думкою,	що	геометрія	—	це	«поєднання	живого	споглядання	
і	 строгої	логіки.	Геометрія	виникла	з	практики,	що	 і	приводить	до	
методичної	 установки:	 викладання	 геометрії	 повинно	 зв’язуватись	
з	реальними	речами,	з	іншими	шкільними	дисциплінами,	зокрема,	
фізикою	 і	 географією»	 [23].	Важливий	 внесок	 у	 розвиток	методики	
математики	зробили	посібники	М.П.	Кравчука,	складені	у	співпраці	
з	 іншими	математиками.	Серед	 них	 «Математика	 для	 сільськогос-
подарських	профшкіл»	(1925	р.,	співавтор	І.	Білик),	«Вступ	до	вищої	
математики»	(1932	р.,	співавтор	Г.	Дрінфельд),	«Вища	математика:	
Посібник	для	студентів	та	самоосвіти»	(1934	р.,	співавтори:	П.	Кася-
ненко,	С.	Кулик,	В.	Можар,	О.	Смогоржевський),	«Вибрані	питання	з	
основ	аналізи	нескінченно	малих»	(1933	р.,	співавтор	Д.	Тополянсь-
кий).	

Велике	поширення	на	Україні	одержали	«Робочі	книги	з	матема-
тики	5–7	років	навчання»	(редактор	М.	Кравчук).	Ці	та	інші	методич-
ні	праці	вченого	відіграли	велику	роль	 і	як	пропедевтичні	курси	з	
вищої	математики.	Про	це	пишуть	Б.М.	Білий	та	А.П.	Войцехівський	
у	 статті	 «Про	погляди	М.	Кравчука	на	методику	початкового	 озна-
йомлення	учнів	з	елементами	математичного	аналізу».	

Червоною	ниткою	через	усі	посібники	проходять	наближені	обчис-
лення.	Їх,	на	думку	авторів,	доцільно	широко	використовувати	для	
вивчення	понять,	 пов’язаних	 з	нескінченними	процесами	 (поняття	
ірраціонального	числа,	границі,	похідної,	інтеграла).	
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