
ванні людського світосприйнят-

тя. Недарма багато учених-

математиків звертали особливу 

увагу на мистецтво,  наприклад 

Софія Ковалевська, Льюіс Ке-

ролл або Джеймс Сільвестер, а 

митці Леонардо да Вінчі і Моріц 

Ешер часто користувалися у 

своїх роботах геометричними 

розрахунками.  

Таким чином, саме у поєднанні 

краси і гармонії, складових мис-

тецтва і математики, можна по-

бачити справжню довершеність. 

Математика нерозривно пов’я-

зана із мистецтвом. Це проявля-

ється і у літературі, і у музиці, і 

у живописі. Цей зв’язок ми і  

вирішили дослідити. 

У основі багатьох видів мистец-

тва лежать математичні законо-

мірності та логіка, і навпаки: у 

математиці чисто естетичні кри-

терії грають не останню роль.  

І математика, і мистецтво є ін-

струментами пізнання Всесвіту.  

Ще з давніх-давен вони разом із 

релігією беруть участь у форму-

Зв’язок математики із мистецтвом 
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М. К. Ешер “Куб і стрічки” 



У епоху Відродження худож-

ники відкрили  так званий 

“золотий перетин” картини. 

Згідно з ним,  будь-яка картина 

має певні точки, які мимоволі 

приковують нашу увагу, так 

звані зорові центри.   

Ми дослідили це явище на при-

кладах картин “Бояриня Моро-

зова” В. І. Сурикова і “Мона 

Ліза Джоконда” Леонардо да 

Вінчі. Ми з’ясували, що пра-

вило “золотого перетину” за-

стосовується на першому по-

лотні у своєму “класичному”, 

традиційному прояві, а Леона-

рдо да Вінчі використовує 

“золоті трикутники”, що є час-

тинами правильного зірчасто-

го п’ятикутника. 

Є чимало видатних учених-

математиків, які  пов’язували 

свою працю із літературою і 

славетних літераторів, які були 

причетні  до математики. Про 

їх діяльність також йтиме мова 

у нашій роботі. 
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основу науки акустики. 

Також великим внеском у 

музику є дослідження Ан-

дреаса Веркмейстра. Завдяки 

його математичним ро-

зрахункам, які статли рево-

люційними, з’явилася клаві-

атура фортепіано. 

Найяскравішим прикладом 

поєднання математики і музи-

ки є дослідження відомого ма-

тематика Піфагора. Він пер-

шим здогадався про існування 

природного звукоряду і, щоб 

довести це, сконструював му-

зичний інструмент-монохорд. 

Дослідження Піфагора лягли в 
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“У математиці є 

своя краса, як і у 

живописі та 

поезії”. 

                                                            

М. Жуковський 



Наша група: 
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Кожуховська Дар’я 

Шультінова Анастасія 

Новицька Ганна 

Давідюк Анастасія 


