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Жінка, яка прожила коротке, проте яскраве життя. Жінка, для якої ряди чисел 

виявились поетичними строфами, а сухі математичні формули – містичним явищем. Жінка, 

яка перебувала в постійній боротьбі між емоціями і логікою, між суб’єктивним і 

об’єктивним, між поезією і математикою, між слабким здоров’ям і прагненням до відкриття 

нового. Жінка, яка стала першим у світі програмістом – Ада Август Лавлейс. 

Народилася 10 грудня 1815 року у Лондоні. Її батьками були відомий англійський 

поет Джордж Гордон Байрон та Анна Ізабелла Мілбенк. Дружина Байрона “була глибоко 

розумна, все сказане аналізувала й робила певні вчені висновки, …перетворюючи любов на 

математичне рівняння” [1]. Ада успадкувала від матері любов до математики, від батька – 

емоційний та трохи авантюрний характер. Через місяць після народження доньки шлюб 

Байронів, на жаль, розпався: батько Ади назавжди покинув Лондон, навіть не здогадуючись, 

що залишає в колисці майбутню легенду кібернетичної науки. І лише єдиний раз Джордж 

Байрон продемонстрував свої почуття до доньки у третій пісні знаменитої поеми 

“Паломництво Чайльд Гарольда” такими рядками: 

Доню, пташенятко, Адо люба! 

Чи ти ж на матір схожа, єдино рідна? 

Дитячі очі голубі твої іще мені могли зоріти, 

Як відпливав,- надії то було година. 

Отже, вихованням дівчинки займалась мати, яка намагалась творчо розвивати 

аналітичні здібності. Вчителями дівчинки були відомі учителі – Огастес де Морган та Чарльз 

Беббідж, дівчинка проявляла неабиякі здібності у математиці, вже у тринадцятирічному віці 

у своєму дівочому альбомі вона зображала креслення літаючих апаратів. Разом з тим Ада 

тишком писала вірші, ховаючи їх від матері.  



Чарльз Беббідж на той час мав ступінь професора математики та очолював кафедру 

Кембриджського університету, ту саму кафедру, якою за 150 років до цього керував сам Ісак 

Ньютон. Чарльз був захоплений ідеєю створення логарифмічної машини, що могла б з 

точністю обчислювати до двадцяти знаків. Креслення цієї диво-машини, яка складалася з 

великої кількості різноманітних коліщаток, знаходилось у прем’єр-міністра, який згодом 

вирішив надати кошти для фінансування цього проекту. 

У 1833 році Аді виповнилось вісімнадцять. Вона із величезною цікавістю 

відвідувала наукову майстерню великого вченого, а також публічні лекції Д. Ларнера, на 

яких останній  із захопленням розказує про диво-пристрій Беббіджа. Наступного 1834 року 

Ада виходить заміж за Уільяма Кінга, який успадкував титул лорда Лавлейс. Здавалося б, що 

пристрасть до математики мали замінити сімейні турботи, адже у подружжя один за одним 

народжуються троє дітей. Але міс Лавлейс наполегливо продовжує займатись тією справою, 

якою вважала своїм покликанням. Як це не парадоксально, але заміжжя посилило її потяг до 

дослідження Чарльза Беббіджа. Тепер у Ади з’явилося неабияке джерело для фінансування – 

родинна казна Лавлейсів. За допомогою цих коштів вона намагалась пришвидшити побудову 

обчислювального пристрою, підтримуючи сміливі та новаторські ідеї ученого. Прилад 

ученого залишився незрозумілим тодішньому суспільству, і в 1833 році його фінансування 

припинилось. Від нестачі коштів винахідник потрапляє в континентальну Європу, де 

виступає з публічними лекціями, пропагандуючи у такий спосіб  свою машину. Італійський 

вчений Луі Федеріко Манібера, ознайомившись із цим пристроєм, був переповнений 

емоціями. Так, у жовтні 1842 року він опублікував статтю, де детально описав диво-машину 

з переконанням у її перспективності. Стаття була опублікована французькою мовою, і на 

прохання Беббіджа саме міс Лавлейс переклала її, оскільки володіла декількома мовами. 

Чарльз запропонував додати свої докладні коментарі Аді, і якраз вони принесли визнання та 

можливість нащадкам називати жінку першим програмістом на Землі. 

“Примітки перекладача” Ади Лавлейс до роботи Манібера “Опис аналітичної 

машини, винайденої Беббіджем” майже втричі за обсягом перевищували оригінальний текст. 

Всі коментарі, їх загальна структура та зміст детально обговорювались із самим 

винахідником апарату. Сам Беббідж надзвичайно критично ставився до чужої думки, проте 

був у захваті від оригінальних розробок і трактувань своєї учениці: ”Чим більше я читаю 

ваші примітки, тим більше мене вражає ваша інтуїція… Мені не хочеться розлучатись з 

вашим чудовим філософським оглядом моєї аналітичної машини” [2]. 

Можна лише дивуватись і захоплюватись тим, що зробила в науковому плані ця 

молода жінка. Її рукою більш ніж півтора сторіччя тому були написані програми, так схожі з 

тими, що складені набагато пізніше для перших ЕОМ. ”Багато людей, які недостатньо 



знайомі з математикою, - зауважує А. Лавлейс, - вважають, що роль машин зводиться до 

одержання результатів у цифровій формі, а природа самої обробки даних повинна бути 

арифметичною і цифровою, більш чим алгебраїчною та аналітичною. Це – помилка. Машина 

може обробляти і об’єднувати цифрові величини точно так, якби вони були літерами або 

будь-якими іншими символами  і може видати результати у алгебраїчній формі…Вона може 

видавати результати трьох видів:символічні, чисельні й алгебраїчні символи у літературних 

позначення” [1]. Серед  інших цікавих коментарів Ада також демонструє план операцій для 

аналітичної машини, за допомогою якого можна розв’язати рівняння Бернуллі, який виражає 

закон збереження енергії рідини, що рухається. Цей “план операції» і є першою у світі 

комп’ютерною  програмою. Розвиток диво-машини вимагав постійного фінансування, проте, 

як у Чарльза Беббіджа, так і у подружжя Лавлейс грошовий стан ставав все скрутнішим. 

Незважаючи на це, Ада продовжувала розробку приладу, і лише, як би це прикро не звучало, 

хвороба  жінки врятувала їх від повного розорення. 

Чарльз Беббідж пережив свою талановиту ученицю на двадцять років (Ада Лавлейс 

померла у віці 37 років 27 листопада 1852 року), все одно  механічна машина так і не була 

побудована за його життя. Людству потрібно було прожити більш ніж століття, щоб 

зрозуміти великий зміст і значення цієї диво-машини. Що стосується ідеї Ади Лавлейс, то 

вона ще довше знаходилась у забутті. Аж у 1930 році англійський математик Алан Тьюрінг, 

відновив задум ученої, створивши машину Тьюрінга. 

1975 року у Міністерстві оборони США почалась розробка універсальної мови 

програмування для американських збройних сил, яка отримала назву ”Ада». І саме на честь 

Ади Август Лавлейс день її народження, 10 грудня, Міжнародна спілка програмістів 

відзначає День програміста, тим самим, визнавши “повелителькою цифр” її таку непросту, 

непередбачену жінку. 
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