


Математику ще й тому вивчати слід, що вона 
розум до ладу приводить. 

 
М. В. Ломоносов 



Математика – гімнастика розуму 
 

О.В.Суворов 



Математика – це політ 
 

В.П. Чкалов 



У математиці також є краса, як живописі та 
поезії. 

 
М.Є.Жуковський 



Цифри не керують світом, але вони показують, 
як світом керують 

 
Йоганн Вольфганг фон Гете 



З усіх мов світу найкраща – це мова 
штучна,вельми стисла мова, мова математики 

 
М.І. Лобачевський 



Натхнення потрібне в поезії, як і в геометрії 
 

О.С.Пушкін 



 Предмет математики такий серйозний,  

що корисно не нехтувати нагодою робити його 

трохи цікавим.                    

 

Блез Паскаль 



У величезному саду геометрії кожен може 

підібрати собі букет за смаком 

 

Д. Гільберт 



 Математика – цариця наук, а арифметика – 

цариця математики. 

 

К. Ф. Гаусс 



 Люди, що засвоїли великі принципи 

математики, мають на один орган чуття 

більше, ніж прості смертні 

 

 Ч. Дарвін 



Правила для розвитку здатності робити 

висновки ...займайся математикою.  

 

Л. Толстой 



Музика є таємнича арифметика душі; вона 

обчислює, сама того не усвідомлюючи.  

 

Г.  Лейбніц 



Мислити послідовно, судити переконливо, 

спростовувати неправильні висновки повинен 

кожний: фізик і поет, тракторист і математик. 

 

Е. Кольман 



Блаженство тіла  -  в здоров’ї,  блаженство 

розуму  –  в знанні. 

 

Фалес  Мілетський 



Не достатньо знати, необхідно також 

застосовувати. 

 

Анатоль Франс 



Тисячі шляхів ведуть до помилки, але лише 

один - до істини. 

 

Жан-Жак Руссо 



Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях 

мислення – найбільш благородний, шлях 

наслідування – найбільш легкий і шлях 

особистого досвіду – найбільш важкий. 

Конфуцій 



Найбільша помилка – вважати, що ти ніколи не 

помиляєшся. 

 

Томас Карлейль 



Щоб перетравити знання, потрібно поглинати 

їх з апетитом. 

 

Анатоль Франс 



Математика – наука молодих. Інакше й не може 

бути. Заняття математикою – це така 

гімнастика розуму, для якої потрібна вся 

гнучкість і вся витривалість молодості. 

 

Н. Вінер 



Процвітання та інтереси держави тісно 

пов’язані з математикою і добробутом. 

 

Наполеон 



Найвище призначення математики полягає в 

тому, щоб знаходити прихований порядок в 

хаосі, що оточує нас. 

 

Н. Вінер 



«Знання — головний інструмент управління» 

 

Білл  Гейтс 



Хоч би як добре працювала машина, вона 

зможе розв’язувати всі задачі, що ставляться 

перед нею, але сама жодної задачі не придумає. 

 

А. Ейнштейн 



Арифметика – це лічильна мудрість. Без цієї 

мудрості ні філософа, ні лікаря не може бути. 

 

Л. П. Магницький 



Жодна інша наука не навчає так ясно розуміти 

гармонію природи, як математика… 

 

П. Карус 

 



Математика і поезія – це… вираз тієї самої сили 

уяви, тільки в першому разі уява звернена до 

голови, а в другому – до серця. 

Теренс  Хілл 



За допомогою логіки доводять, за допомогою 

інтуїції винаходять. 

А. Пуанкаре 



У світі є чимало важких речей, але немає нічого 

важчого за чотири дії арифметики.  

 

Беда Достойний 



Знати багато і не показувати цього - моральна 

висота; знати мало і показувати це - хвороба .  

 

Лао Цзи 



 Я не фахівець із математики, а тільки 

прихильник її, невдаха, закоханий у цю 

найпрекраснішу з наук. 

 

Поль  Валері 



Усе впорядковується відповідно до чисел  

 

Піфагор 



Геометрія є пізнання всього існуючого (IV ст. до 

н. е.). 

Платон 



Алгебра і геометрія — єдині країни, де панують 

тиша й мир. 

 

Марія  Аньєзі 



Найкращий спосіб вивчити що-небудь – це 

відкрити самому. 

 

Дьордь  Пойа 



В арифметиці ставити питання важливіше за 

вміння їх розв’язувати. 

 

Георг Кантор 



Викладач математики ДПТНЗ ТПАЛ 

Федоренко Валентина Петрівна 

Укладач: 


