
БЪДЕЩЕТО НА 
МАТЕМАТИКАТА



1.МАТЕМАТИКАТА 
ВЪВ ФИЗИКАТА

• През мина л ия век физиката  стана  
все по-математическа , обръщайки 
се към привидно абстрактни 
области на изсл едване като теория 
на групите и диф еренциал на  
геометрия в опит да  обясни 
физическия свят.



2.ВЛИЯНИЕТО НА
МАТЕМАТИКАТА ВЪРХУ
ОБЩЕСТВОТО

• Математиката  е абсол ютно важна  
част от нашето бъдеще - и ние 
можем да  увел ичим максимал но 
нейното въздействие за 
общественото и частното добро 
през сл едващите 11 години, ако сега  
се възпол зваме от възможността .



ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ ТЪРСИ НЕ САМО ХОРА СЪС СИЛЕН 
МАТЕМАТИЧЕСКИ ОПИТ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ АНАЛИЗИ ИЛИ ДА 
РАЗРАБОТЯТ АЛГОРИТМИТЕ, НО И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ СИЛНИ 
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ, КОМУНИКАЦИОННИ И РАЗСЪЖДАВАЩИ УМЕНИЯ. 
БИЗНЕСЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО НЕ САМО МОГАТ ДА 
РАЗРАБОТЯТ ПРОДУКТ, НО И ДА ГО ОБЯСНЯТ НА ПОТЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ. 
ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ МЕКИТЕ УМЕНИЯ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ, КОЛКОТО И 
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ

3.МАТЕМАТИКАТА КАТО РАБОТНО СРЕДСТВО



MАТЕМАТИКАТА Е МНОГО ПОЛЕЗНА В НАШЕТО 
ЕЖЕДНЕВИЕ.ТЯ НИ Е ПОМОГНАЛА ДА ЖИВЕЕМ НОРМАЛЕН 
И СПОКОЕН ЖИВОТ.ТЯ Е ЕЗИКЪТ НА НАУКАТА.АКО 
МАТЕМАТИКАТА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА БИ НАСТЪПИЛО 
ХАОС.ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНАТА ДА СЕ ВЯРВА,ЧЕ 
МАТЕМАТИКАТА НЯМА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА В БЛИЗКОТО 
БЪДЕЩЕ

4.ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ МАТЕМАТИКАТА В БЪДЕЩЕТО



5.Оптимизиран
е на  
оптимизацията

• Най-общо казано, 
математическото поле на
оптимизацията включва
определ яне на оптимал ен
сценарий (по отношение на
някои критерии) сред колекция
от ал тернативи.

• Определ янето на най-
еф ективния ма ршрут между две
места , където „маршрут“ и 
„местопол ожение“ могат да имат
много значения , или най-
икономичното изпол зване на
ресурсите в производствените
процеси. Пробл емите на
оптимизацията могат да
включват хиляди променл иви и 
да минимизират или
максимизират много „цел еви
функции”.



Звучи суха , но извиква  „растеж на 
производител ността !“ И „конкурентно 

предимство!“ И, в спешни случаи, 
„животът е спасен!“

Дарвин със сигурност би се съгл а сил , че 
оптимизацията  е в неговата  "нова  

смисъл " категория.

Австрал ия ста ва  все по-добра  в 
оптимизацията , от управл ението на 

траф ика  до минното дел о до 
планирането на самол етите, но е 

неравномерно. Силите за отбрана  са 
много добри в това  отношение, отча сти 
поради работата  на Организацията  за 

наука  и технол огии в областта  на 
отбраната  (DSTO), както и на CS IRO, 

NICTA, IBM и някои от университетите.



6.МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

• Прогресирането както на
природата на математиката , така и 
на отдел ните математически
пробл еми в бъдещето е широко
дискутирана тема - много минал и
прогнози за съвременната
математика са бил и неправил ни
или напъл но неверни, така че има
основание да се смята , че много
прогнози днес могат да посл едват
този път.



7.БЪДЕЩИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
МАТЕМАТИКАТА

• Образованието по математика се променя бързо и голям двигател за
това е изпол зването на нови технол огии. Широкото изпол зване на
компютрите промени начина , по който правим математика , като
компютрите не само могат да отбел язват изпитни работи, но и да
изпъл няват ал гебрата , необходима за отговор на въпросите . Проф есор
Бъд ще разгл еда съвременните разработки на компютърно базираното
преподаване и учене. В същото време той разгл ежда частите от
преподаването по математика , които изискват човешкото докосване и 
бъдещето на обучението по математика , където компютрите и човешките
учител и работят добре заедно.



• Истинският метод за прогнозиране на бъдещето на
математиката се крие в изучаването на нейната история и 
сегашното й състояние



БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕТО

ИЗГОТВЕНО ОТ:

ВИДИН КОЛЕВ

ИВАН МАРКОВ

КОСТАДИН КЕРТЕВ

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ

АПОСТОЛ КЕРАНКОВ



ИНФОРМАЦИЯТА Е ВЗЕТА 
ОТ:

https://www.scientificworldinfo.com/2020/07/the-uses-of-
mathematics-in-everyday-life.html

https://www.gresham.ac.uk/series/mathematics-and-the-
making-of-the-modern-and-future-world/

https://www.rti.org/insights/what-does-mathematics-
education-look-future

https://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_mathematics

https://www.scientificworldinfo.com/2020/07/the-uses-of-mathematics-in-everyday-life.html
https://www.gresham.ac.uk/series/mathematics-and-the-making-of-the-modern-and-future-world/
https://www.rti.org/insights/what-does-mathematics-education-look-future
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_mathematics

