
 
 

 
 

 
               11 вересня – 23 жовтня 2017 року  
в ДНТБ України проходитиме виставка видань з 
фонду Бібліотеки, присвячена найвизначнішому 
українському математику XX сторіччя, всесвітньо 
відомому вченому, педагогу, громадському діячу, 
академіку Всеукраїнської академії наук  
 
         Кравчуку Михайлу Пилиповичу 
 

 
   М. П. Кравчук народився 27 вересня 1892 року в селі 
Човниці на Волині – український математик, з 1924 року – 
доктор фізико-математичних наук, з 1925 року – професор 
Київського політехнічного інституту, з 1929 року – академік  
Всеукраїнської академії наук.  
     В 1910 р. закінчує з золотою медаллю гімназію. Цього року він 
вступає на фізико-математичний факультет Університету Святого 
Володимира в Києві.  Чотири роки пізніше М. Кравчук закінчує 
університет з дипломом І ступеня. Професор Д. Граве вважає його 
одним з найталановитіших своїх учнів і просить залишити при 
університеті як професорського стипендіата для підготовки до 
наукової та викладацької роботи. 

   Одна за одною з'являються друковані праці М. Кравчука. Ряд глибоких результатів з теорії білінійних 
форм та лінійних перетворень завершується докторською дисертацією «Про квадратичні форми та 
лінійні перетворення», яку вчений блискуче захищає 14 грудня 1924 р. Це був перший в УРСР захист 
докторської дисертації. 1925 року М. Кравчуку було присвоєно звання професора. Далі М. Кравчук 
займається питанням узагальненої інтерполяції. Доповідь про свої висновки він зачитав на ІІ Міжнародному 
математичному конгресі в Торонто в 1924 р. Чотири роки пізніше український вчений їде на Міжнародний 
математичний конгрес в Італію. Дорогою виступає на засіданні Математичного товариства в Парижі. 
    29 червня 1929 р. на засіданні Ради Академії М. Кравчука одностайно обрано дійсним членом ВУАН. 
Він став наймолодшим академіком — у віці 37 років.      
   Михайло Кравчук — автор понад 180 наукових робіт, в тому числі більше десятка монографій з  різних 
галузей математики. Його наукові результати дістали міжнародне визнання. Серед них і перший проект 
комп'ютера. Його методи особливо використовуються тепер у зв'язку з розвитком кібернетики, зокрема при 
програмуванні багатьох складних явищ і процесів. Український учений одержав фундаментальні результати 
в теорії ймовірностей, пов'язані з біномінальним розподілом. Саме він увів многочлени цього розподілу, 
відомі тепер у світовій математиці як многочлени Кравчука. М. Кравчук одержав багато нових результатів в 
області інтерполяції та механічних квадратур, зокрема повністю розв'язав питання про визначення 
механічної квадратури її коефіцієнтами та коефіцієнтами квадратур нижчих порядків. 
   Вчитель всесвітньо відомих у майбутньому конструкторів ракетної та космічної техніки, академіків 
Архипа Люльки, Сергія Корольова та Володимира Челомея. 
   Методи М. Кравчука використані в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної 
техніки. Наукові праці М. Кравчука широко використовували американські автори першого у світі 
комп'ютера. 
  Життя цього видатного вченого-математика спалахнуло як блискучий болід і після арешту й засуду в 
терорному 1938 році приречене було згоріти через кілька літ у суворих колимських таборах. 
 
   В експозиції представлені вибрані праці М. Кравчука, наукові збірники, періодичні видання про життя і  
творчість видатного українського математика. 
 

Запрошуємо відвідати  нашу виставку! 
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