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1. Опис навчальної дисциплiни
Найменування

Галузь знань, напрям

Характеристика

показникiв

пiдготовки, освiтньо-

навчальної

квалiфiкацiйний рiвень

дисциплiни

Кiлькiсть кредитiв —

Галузь знань 11 —

Денна форма

12

Математика та

навчання

Модулiв — 4

статистика
(шифр i назва)

Змiстових модулiв — 4

Нормативна

Спецiальнiсть
111 — Математика
(шифр i назва)

Iндивiдуальне

Рiк пiдготовки: 1-й,

науково-

2-й

дослiдне завдання

Семестр: 2-й, 3-й

не передбачено
(назва)

Загальна кiлькiсть

Лекцiї:

60

годин — 360

Практичнi:

60

Тижневих годин для

Освiтнiй рiвень

денної форми навчан-

бакалавр

Лабораторнi:
Самостiйна

робота:

ня:

240

аудиторних — 4

Iндивiдуальнi

самостiйної

роботи

завдання:

студента — 8

Види контролю:
iспит, iспит

Спiввiдношення кiлькостi аудиторних годин до кiлькостi годин самостiйної i iндивiдуальної роботи студента на деннiй формi навчання становить
34%/66%.
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2. Мета i завдання навчальної дисциплiни
Основною метою i завданням курсу “Алгебра та теорiя чисел” є формування компетентного спецiалiста в областi алгебри та теорiї чисел, здатного застосовувати i розвивати основнi положення i методи дисциплiни у науковiй i
навчальнiй дiяльностi, самостiйно аналiзувати будову алгебраїчних об’єктiв,
будувати математичнi моделi, застосовувати апарат дисциплiни до вивчення
абстрактних алгебраїчних структур. Важливими завданнями є формування
в студентiв алгебраїчної i теоретико-числової культури, сприяння розвитку
логiчного та аналiтичного мислення студентiв, забезпечення iнформацiєю
студентiв щодо напрямкiв розвитку сучасної математики, формування вмiння розв’язувати задачi з геометрiї, аналiзу, фiзики, економiки, iнформатики,
використовуючи алгебраїчнi методи.
У результатi вивчення навчальної дисциплiни “Алгебра та теорiя чисел”
студент повинен
знати:

• основнi твердження i теореми алгебри та теорiї чисел;
• методи та алгоритми розв’язування задач з дисциплiни;
• основнi поняття абстрактної алгебри i теорiї чисел, зокрема такi як
множина, вiдношення, вiдображення, комплексне число, ланцюговий
дрiб, алгебраїчна операцiя, алгебраїчна структура, напiвгрупа, моноїд, квазiгрупа, група, абелева група, симетрична та знакозмiнна групи, дiедральна група, порядок елемента групи, циклiчна група, перiодична група, пiдгрупа, множина твiрних групи, лiвi i правi класи
розбиття групи за пiдгрупою, iндекс пiдгрупи, нормальна пiдгрупа,
факторгрупа, гомоморфiзм груп, ядро та образ гомоморфiзму, комутатор, комутант групи, автоморфiзм групи, група автоморфiзмiв,
внутрiшнiй автоморфiзм, зображення групи, дiя групи на множинi,
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орбiта та стабiлiзатор точки, спряженiсть елементiв групи, централiзатор, центр групи, p-група, силовська p-пiдгрупа, прямий добуток
груп, кiльце, комутативне кiльце, кiльце з одиницею, дiльник нуля,
дiльник одиницi, iдемпотент, цiлiсне кiльце, iдеал кiльця, гомоморфiзм кiлець, кiльце головних iдеалiв, евклiдове кiльце, асоцiйованi
елементи, нерозкладний елемент, найбiльший спiльний дiльник i найменше спiльне кратне елементiв кiльця, квадратичний лишок та нелишок, символ Лежандра, алгебраїчне та трансцендентне число, поле,
характеристика поля, розширення поля, полiном, симетричний полiном, поле розкладу полiнома;
вмiти:
• застовувати стандартнi методи i алгоритми алгебри та теорiї чисел
при розв’язуваннi задач;
• наводити приклади, якi демонструють сутнiсть теоретичних понять,
фактiв або спростовують хибнi твердження;
• виконувати дiї над множинами та вiдображеннями;
• виконувати наближення дiйсних чисел пiдхiдними дробами;
• виконувати операцiї над комплексними числами;
• перевiряти, чи є задана алгебраїчна структура напiвгрупою, моноїдом, квазiгрупою чи групою;
• знаходити порядок елемента групи;
• знаходити пiдгрупи даної групи, серед них видiляти нормальнi, будувати факторгрупи;
• описувати гоморфiзми заданих груп;
• встановлювати iзоморфiзм груп;
• описувати комутант, центр, класи спряжених елементiв групи, описувати орбiти та стабiлiзатори дiї групи на множинi, знаходити кiлькiсть орбiт;
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• розкладати задану групу в прямий або напвiпрямий добуток пiдгруп;
• знаходити силовськi p-пiдгрупи скiнченної групи;
• перевiряти, чи буде кiльцем задана алгебраїчна структура;
• описувати дiльники нуля та одиницi в кiльцi, знаходити iдеали кiльця;
• дiлити з остачею елементи евклiдового кiльця, знаходити дiльники
елемента кiльця, обчислювати найбiльший спiльний дiльник елементiв кiльця;
• користуватися теоремою Ейлера для знаходження остач вiд дiлення;
• користуватися критерiєм Ейлера та символом Лежандра;
• розв’язувати системи лiнiйних конґруенцiй з невiдомими;
• будувати простi розширення полiв, знаходити степiнь розширення, виконувати арифметичнi дiї у скiнченних розширеннях полiв, будувати
поле розкладу многочлена.
• користуватись поняттям результанта полiномiв;
• вiдокремлювати коренi полiномiв iз довiльною точнiстю.

3. Мiсце дисциплiни у професiйнiй пiдготовцi фахiвця
У серединi минулого столiття алгебра перетворилася в теоретико-множинну,
аксiоматичну науку, що має основним об’єктом вивчення алгебраїчнi операцiї, якi виконуються над елементами довiльної природи. Вiдомо, настiльки
значним, а iнодi i вирiшальним, був подальший вплив цiєї сучасної алгебри
на розвиток багатьох областей математики, з яких в першу чергу слiд видiлити топологiю i функцiональний аналiз. Одночасно за останнi пiвстолiття
продовжувався iнтенсивний, i навiть бурхливий розвиток алгебри, виявились багато численнi новi зв’язки мiж рiзними роздiлами науки. Значного
розвитку набули такi старi напрямки алгебри як теорiя полiв, груп, кiлець.
Виникла i зайняла досить важливе мiсце топологiчна алгебра, розвинулать
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теорiя впорядкованих алгебраїчних структур, теорiя граток, теорiя категорiй. Теорiї напiвгруп i квазiгруп перестали бути просто теорiями “узагальнених груп”, а перетворилися на самостiйнi дисциплiни, знайшли широке застосування в комбiнаторицi, комп’ютерних науках. Розвинулась теорiя унiверсальних алгебр, загальна теорiя моделей.
4. Програма навчальної дисциплiни
Змiстовий модуль 1. Елементи теорiї чисел.
Тема 1. Множини. Вiдношення. Властивостi вiдношень. Розбиття множин та вiдношення еквiвалентностi. Функцiї.
Тема 2. Множина натуральних чисел. Метод математичної iндукцiї.
Простi числа. Теорема Евклiда. Мультиплiкативнi функцiї натурального
аргументу. Кiлькiсть та сума натуральних дiльникiв натурального числа.
Тема 3. Цiлi числа. Подiльнiсть. Алгоритм Евклiда. НСД i НСК. Функцiя Ейлера. Цiла i дробова частина дiйсного числа.
Тема 4. Неперервнi (ланцюговi) дроби. Пiдхiднi дроби та їх властивостi.
Застосування неперервних дробiв до розв’язування рiвнянь першого степеня з двома невiдомими. Наближення дiйсних чисел пiдхiдними дробами.
Тема 5. Комплекснi числа. Алгебраїчна та тригонометрична форми запису. Формула Муавра. Добування коренiв з комплексних чисел.
Змiстовий модуль 2. Елементи теорiї груп.
Тема 6. Означення напiвгрупи, моноїда, квазiгрупи та групи. Рiзнi пiдходи до визначення поняття групи. Пiдгрупи. Множини твiрних i визначальних спiввiдношень групи. Приклади груп.
Тема 7. Симетрична i знакозмiнна групи. Групи симетрiй i дiедральнi
групи. Група Клейна.
Тема 8. Циклiчна група. Будова циклiчної групи. Порядок елемента. Поняття перiодичної групи та групи без кручень.
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Тема 9. Розбиття групи за пiдгрупою. Iндекс пiдгрупи в групi. Теорема
Лагранжа та наслiдки з неї.
Тема 10. Нормальнi пiдгрупи в групi. Рiзнi пiдходи до визначення поняття нормальної пiдгрупи. Простi групи. Факторгрупи за нормальними
пiдгрупами.
Тема 11. Морфiзми груп. Ядро i образ гомоморфiзму. Поняття про лiнiйнi зображення груп. Основна теорема про гомоморфiзми. Теорема Келi.
Тема 12. Дiя групи на множинi. Стабiлiзатори i орбiти. Дiя спряження. Нормалiзатор. Централiзатор. Центр групи. Нетривiальнiсть центру
p-групи.
Тема 13. Комутант групи та його властивостi. Ряди груп. Розв’язнi
групи. Критерiй розв’язностi. Розв’язнiсть p-групи.
Тема 14. Зовнiшнiй та внутрiшнiй прямi добутки груп. Пряма сума
груп. Напiвпрямий добуток.
Тема 15. Теореми Силова та їх застосування. Групи порядкiв p, p2 , pq.
Групи 8-го порядку.
Змiстовий модуль 3. Елементи теорiї кiлець.
Тема 16. Кiльце, тiло, поле. Цiлiсне кiльце. Пiдкiльце. Характеристика
кiльця.
Тема 17. Гомоморфiзми та iдеали кiлець. Факторкiльце. Основна теорема про гомоморфiзми. Порядок скiнченного поля. Максимальнi та простi
iдеали кiлець.
Тема 18. Евклiдове кiльце. Евклiдовiсть кiльця цiлих гаусових чисел. Подiльнiсть i алгоритм Евклiда. Характеризацiя простих елементiв кiльця.
Тема 19. Конгруенцiї в кiльцi цiлих чисел. Властивостi i застосування
конгруенцiй. Теорема Ейлера. Мала теорема Ферма.
Тема 20. Конгруенцiї i системи конгруенцiй з одним невiдомим. Теорема Вiльсона. Китайська теорема про лишки. Поняття про показники та
первiснi коренi.
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Тема 21. Конгруенцiї 2-го степеня. Квадратичнi лишки. Критерiй Ейлера. Символ Лежандра. Закон взаємностi квадратичних лишкiв.
Змiстовий модуль 4. Кiльце полiномiв.
Тема 22. Побудова кiльця полiномiв. Алгебраїчнi та трансцендентнi елементи над полем. Розширення полiв.
Тема 23. Подiльнiсть в кiльцi полiномiв вiд однiєї змiнної. Евклiдовiсть
кiльця полiномiв. НСД i НСК. Незвiднi полiноми. Фаторкiльця за головними iдеалами, породженими незвiдними полiномами.
Тема 24. Коренi полiномiв. Теорема Безу. Схема Горнера. Кiлькiсть коренiв полiнома. Iнтерполяцiйнi полiноми Лагранжа i Ньютона. Iснування
коренiв. Теорема Кронекера.
Тема 25. Похiдна полiнома. Встановлення кратностi кореня полiнома.
Вiдокремлення кратних множникiв.
Тема 26. Кiльце полiномiв вiд багатьох змiнних. Лексикографiчне розмiщення членiв полiнома.
Тема 27. Симетричнi полiноми. Основна теорема про симетричнi полiноми.
Тема 28. Результант полiномiв. Дискримiнант полiнома.
Тема 29. Полiноми над числовими полями. Основна теорема алгебри.
Розклад полiнома у добуток незвiдних множникiв над числовими полями.
Критерiй Ейзенштейна.
Тема 30. Межi дiйсних коренiв полiнома. Спосiб Ньютона. Вiдокремлення коренiв полiнома методом Штурма.
5. Структура навчальної дисциплiни
Назви

Кiлькiсть годин

змiстових модулiв i тем

вс.

Семестр 2
9

лек. пр.

лаб. iнд. сам.

Назви

Кiлькiсть годин

змiстових модулiв i тем

вс.

лек. пр.

лаб. iнд. сам.

Змiстовий модуль 1. Елементи теорiї чисел.
Тема 1. Множини. Вiдношення. Власти- 11
востi вiдношень. Розбиття множин та
вiдношення еквiвалентностi. Функцiї.

2

1

8

Тема 2. Множина натуральних чисел. 12
Метод математичної iндукцiї. Простi
числа. Теорема Евклiда. Мультиплiкативнi функцiї натурального аргументу.
Кiлькiсть та сума натуральних дiльникiв натурального числа.

2

2

8

Тема 3. Цiлi числа. Подiльнiсть. Алго- 12
ритм Евклiда. НСД i НСК. Функцiя Ейлера. Цiла i дробова частина дiйсного числа.

2

2

8

Тема 4. Неперервнi (ланцюговi) дроби. 12
Пiдхiднi дроби та їх властивостi. Застосування неперервних дробiв до розв’язування рiвнянь першого степеня з двома
невiдомими. Наближення дiйсних чисел
пiдхiдними дробами.

2

2

8

Тема 5. Комплекснi числа. Алгебраї- 13
чна та тригонометрична форми запису. Формула Муавра. Добування коренiв
з комплексних чисел.

2

3

8

Всього за модуль:

10

10

40

60

Змiстовий модуль 2. Елементи теорiї груп.
Тема 6. Означення напiвгрупи, моноїда, 12
квазiгрупи та групи. Рiзнi пiдходи до визначення поняття групи. Пiдгрупи. Множини твiрних i визначальних спiввiдношень групи. Приклади груп.

2

2

8

Тема 7. Симетрична i знакозмiнна групи. 12
Групи симетрiй i дiедральнi групи. Група
Клейна.

2

2

8

Тема 8. Циклiчна група. Будова циклiчної 12
групи. Порядок елемента. Поняття перiодичної групи та групи без кручень.

2

2

8

10

Назви

Кiлькiсть годин

змiстових модулiв i тем

вс.

лек. пр.

лаб. iнд. сам.

Тема 9. Розбиття групи за пiдгрупою. Iн- 11
декс пiдгрупи в групi. Теорема Лагранжа
та наслiдки з неї.

2

1

8

Тема 10. Нормальнi пiдгрупи в групi. Рi- 12
знi пiдходи до визначення поняття нормальної пiдгрупи. Простi групи. Факторгрупи за нормальними пiдгрупами.

2

2

8

Тема 11. Морфiзми груп. Ядро i образ го- 12
моморфiзму. Поняття про лiнiйнi зображення груп. Основна теорема про гомоморфiзми. Теорема Келi.

2

2

8

Тема 12. Дiя групи на множинi. Стабi- 12
лiзатори i орбiти. Дiя спряження. Нормалiзатор. Централiзатор. Центр групи. Нетривiальнiсть центру p-групи.

2

2

8

Тема 13. Комутант групи та його вла- 12
стивостi. Ряди груп. Розв’язнi групи.
Критерiй розв’язностi. Розв’язнiсть pгрупи.

2

2

8

Тема 14. Зовнiшнiй та внутрiшнiй прямi
добутки груп. Пряма сума груп. Напiвпрямий добуток.

11

2

1

8

Тема 15. Теореми Силова та їх застосу- 14
вання. Групи порядкiв p, p2 , pq. Групи 8го порядку.

2

4

8

Всього за модуль:

120 20

20

80

Всього за семестр:

180 30

30

120

Семестр 3
Змiстовий модуль 3. Елементи теорiї кiлець.
Тема 16. Кiльце, тiло, поле. Цiлiсне кiль- 12
це. Пiдкiльце. Характеристика кiльця.

2

2

8

Тема 17. Гомоморфiзми та iдеали кiлець. 12
Факторкiльце. Основна теорема про гомоморфiзми. Порядок скiнченного поля.
Максимальнi та простi iдеали кiлець.

2

2

8

11

Назви

Кiлькiсть годин

змiстових модулiв i тем

вс.

лек. пр.

лаб. iнд. сам.

Тема 18. Евклiдове кiльце. Евклiдовiсть 12
кiльця цiлих гаусових чисел. Подiльнiсть
i алгоритм Евклiда. Характеризацiя простих елементiв кiльця.

2

2

8

Тема 19. Конгруенцiї в кiльцi цiлих чисел. 11
Властивостi i застосування конгруенцiй. Теорема Ейлера. Мала теорема Ферма.

2

1

8

Тема 20. Конгруенцiї i системи конгруенцiй з одним невiдомим. Теорема Вiльсона.
Китайська теорема про лишки. Поняття про показники та первiснi коренi.

12

2

2

8

Тема 21. Конгруенцiї 2-го степеня. Квадратичнi лишки. Критерiй Ейлера. Символ Лежандра. Закон взаємностi квадратичних лишкiв.

13

2

3

8

Всього за модуль:

72

12

12

48

Змiстовий модуль 4. Кiльце полiномiв.
Тема 22. Побудова кiльця полiномiв. Алге- 11
браїчнi та трансцендентнi елементи над
полем. Розширення полiв.

2

1

8

Тема 23. Подiльнiсть в кiльцi полiномiв 12
вiд однiєї змiнної. Евклiдовiсть кiльця
полiномiв. НСД i НСК. Незвiднi полiноми. Фаторкiльця за головними iдеалами,
породженими незвiдними полiномами.

2

2

8

Тема 24. Коренi полiномiв. Теорема Безу.
Схема Горнера. Кiлькiсть коренiв полiнома. Iнтерполяцiйнi полiноми Лагранжа
i Ньютона. Iснування коренiв. Теорема
Кронекера.

12

2

2

8

Тема 25. Похiдна полiнома. Встановлен- 12
ня кратностi кореня полiнома. Вiдокремлення кратних множникiв.

2

2

8

Тема 26. Кiльце полiномiв вiд багатьох змiнних. Лексикографiчне розмiщення членiв полiнома.

2

1

8

12

11

Назви

Кiлькiсть годин

змiстових модулiв i тем

вс.

лек. пр.

лаб. iнд. сам.

Тема 27. Симетричнi полiноми. Основна 12
теорема про симетричнi полiноми.

2

2

8

Тема 28. Результант полiномiв. Дискри- 12
мiнант полiнома.

2

2

8

Тема 29. Полiноми над числовими поля- 12
ми. Основна теорема алгебри. Розклад
полiнома у добуток незвiдних множникiв
над числовими полями. Критерiй Ейзенштейна.

2

2

8

Тема 30. Межi дiйсних коренiв полiнома.
Спосiб Ньютона. Вiдокремлення коренiв
полiнома методом Штурма.

14

2

4

8

Всього за модуль:

108 18

18

72

Всього за семестр:

180 30

30

120

Усього годин:

360 60

60

240

6. Теми практичних занять
№
п/п

Назви тем

К-сть
годин

Змiстовий модуль 1. Елементи теорiї чисел.
1

Множини. Вiдношення. Властивостi вiдношень. Розбиття 1
множин та вiдношення еквiвалентностi. Функцiї.

2

Множина натуральних чисел. Метод математичної iндукцiї.

2

Простi числа. Теорема Евклiда. Мультиплiкативнi функцiї
натурального аргументу. Кiлькiсть та сума натуральних
дiльникiв натурального числа.
3

Цiлi числа. Подiльнiсть. Алгоритм Евклiда. НСД i НСК.
Функцiя Ейлера. Цiла i дробова частина дiйсного числа.

13

2

№
п/п
4

Назви тем
Неперервнi (ланцюговi) дроби. Пiдхiднi дроби та їх властиво-

К-сть
годин

2

стi. Застосування неперервних дробiв до розв’язування рiвнянь першого степеня з двома невiдомими. Наближення дiйсних чисел пiдхiдними дробами.
5

Комплекснi числа. Алгебраїчна та тригонометрична форми

2

запису. Формула Муавра. Добування коренiв з комплексних
чисел.
6

Контрольна робота.

1

Змiстовий модуль 2. Елементи теорiї груп.
7

Означення напiвгрупи, моноїда, квазiгрупи та групи. Рiзнi

2

пiдходи до визначення поняття групи. Пiдгрупи. Множини
твiрних i визначальних спiввiдношень групи. Приклади груп.

8

Симетрична i знакозмiнна групи. Групи симетрiй i дiедральнi 2
групи. Група Клейна.

9

Циклiчна група. Будова циклiчної групи. Порядок елемента. 2
Поняття перiодичної групи та групи без кручень.

10

Розбиття групи за пiдгрупою. Iндекс пiдгрупи в групi. Тео-

1

рема Лагранжа та наслiдки з неї.
11

Нормальнi пiдгрупи в групi. Рiзнi пiдходи до визначення по-

2

няття нормальної пiдгрупи. Простi групи. Факторгрупи за
нормальними пiдгрупами.
12

Морфiзми груп. Ядро i образ гомоморфiзму. Поняття про лi- 2
нiйнi зображення груп. Основна теорема про гомоморфiзми.
Теорема Келi.

14

№
п/п
13

Назви тем

К-сть
годин

Дiя групи на множинi. Стабiлiзатори i орбiти. Дiя спряжен- 2
ня. Нормалiзатор. Централiзатор. Центр групи. Нетривiальнiсть центру p-групи.

14

Комутант групи та його властивостi. Ряди груп. Розв’язнi 2
групи. Критерiй розв’язностi. Розв’язнiсть p-групи.

15

Зовнiшнiй та внутрiшнiй прямi добутки груп. Пряма сума

1

груп. Напiвпрямий добуток.
16

Теореми Силова та їх застосування. Групи порядкiв p, p2 , pq. 2
Групи 8-го порядку.

17

Контрольна робота.

2

Змiстовий модуль 3. Елементи теорiї кiлець.
18

Кiльце, тiло, поле. Цiлiсне кiльце. Пiдкiльце. Характеристи- 2
ка кiльця.

19

Гомоморфiзми та iдеали кiлець. Факторкiльце. Основна тео- 2
рема про гомоморфiзми. Порядок скiнченного поля. Максимальнi та простi iдеали кiлець.

20

Евклiдове кiльце. Евклiдовiсть кiльця цiлих гаусових чи- 2
сел. Подiльнiсть i алгоритм Евклiда. Характеризацiя простих
елементiв кiльця.

21

Конгруенцiї в кiльцi цiлих чисел. Властивостi i застосування 1
конгруенцiй. Теорема Ейлера. Мала теорема Ферма.

22

Конгруенцiї i системи конгруенцiй з одним невiдомим. Тео- 2
рема Вiльсона. Китайська теорема про лишки. Поняття про
показники та первiснi коренi.

15

№
п/п
23

Назви тем
Конгруенцiї 2-го степеня. Квадратичнi лишки. Критерiй Ей-

К-сть
годин

2

лера. Символ Лежандра. Закон взаємностi квадратичних лишкiв.
24

Контрольна робота.

1

Змiстовий модуль 4. Кiльце полiномiв.
25

Побудова кiльця полiномiв. Алгебраїчнi та трансцендентнi 1
елементи над полем. Розширення полiв.

26

Подiльнiсть в кiльцi полiномiв вiд однiєї змiнної. Евклiдо- 2
вiсть кiльця полiномiв. НСД i НСК. Незвiднi полiноми. Фаторкiльця за головними iдеалами, породженими незвiдними
полiномами.

27

Коренi полiномiв. Теорема Безу. Схема Горнера. Кiлькiсть 2
коренiв полiнома. Iнтерполяцiйнi полiноми Лагранжа i Ньютона. Iснування коренiв. Теорема Кронекера.

28

Похiдна полiнома. Встановлення кратностi кореня полiнома.

2

Вiдокремлення кратних множникiв.
29

Кiльце полiномiв вiд багатьох змiнних. Лексикографiчне роз- 1
мiщення членiв полiнома.

30

Симетричнi полiноми. Основна теорема про симетричнi по- 2
лiноми.

31

Результант полiномiв. Дискримiнант полiнома.

2

32

Полiноми над числовими полями. Основна теорема алгебри. 2
Розклад полiнома у добуток незвiдних множникiв над числовими полями. Критерiй Ейзенштейна.

33

Межi дiйсних коренiв полiнома. Спосiб Ньютона. Вiдокрем- 2
лення коренiв полiнома методом Штурма.

16

№
п/п
34

Назви тем
Контрольна робота.

К-сть
годин

2

7. Самостiйна робота
№
п/п

Назви тем i види дiяльностi

К-сть
годин

Змiстовий модуль 1. Елементи теорiї чисел.
1

Множини. Вiдношення. Властивостi вiдношень. Розбиття 8
множин та вiдношення еквiвалентностi. Функцiї.

2

Множина натуральних чисел. Метод математичної iндукцiї.

8

Простi числа. Теорема Евклiда. Мультиплiкативнi функцiї
натурального аргументу. Кiлькiсть та сума натуральних
дiльникiв натурального числа.
3

Цiлi числа. Подiльнiсть. Алгоритм Евклiда. НСД i НСК.

8

Функцiя Ейлера. Цiла i дробова частина дiйсного числа.
4

Неперервнi (ланцюговi) дроби. Пiдхiднi дроби та їх властиво-

8

стi. Застосування неперервних дробiв до розв’язування рiвнянь першого степеня з двома невiдомими. Наближення дiйсних чисел пiдхiдними дробами.
5

Комплекснi числа. Алгебраїчна та тригонометрична форми

8

запису. Формула Муавра. Добування коренiв з комплексних
чисел.
Змiстовий модуль 2. Елементи теорiї груп.
6

Означення напiвгрупи, моноїда, квазiгрупи та групи. Рiзнi
пiдходи до визначення поняття групи. Пiдгрупи. Множини
твiрних i визначальних спiввiдношень групи. Приклади груп.

17

8

№
п/п
7

Назви тем i види дiяльностi

К-сть
годин

Симетрична i знакозмiнна групи. Групи симетрiй i дiедральнi 8
групи. Група Клейна.

8

Циклiчна група. Будова циклiчної групи. Порядок елемента. 8
Поняття перiодичної групи та групи без кручень.

9

Розбиття групи за пiдгрупою. Iндекс пiдгрупи в групi. Тео-

8

рема Лагранжа та наслiдки з неї.
10

Нормальнi пiдгрупи в групi. Рiзнi пiдходи до визначення по-

8

няття нормальної пiдгрупи. Простi групи. Факторгрупи за
нормальними пiдгрупами.
11

Морфiзми груп. Ядро i образ гомоморфiзму. Поняття про лi- 8
нiйнi зображення груп. Основна теорема про гомоморфiзми.
Теорема Келi.

12

Дiя групи на множинi. Стабiлiзатори i орбiти. Дiя спряжен- 8
ня. Нормалiзатор. Централiзатор. Центр групи. Нетривiальнiсть центру p-групи.

13

Комутант групи та його властивостi. Ряди груп. Розв’язнi 8
групи. Критерiй розв’язностi. Розв’язнiсть p-групи.

14

Зовнiшнiй та внутрiшнiй прямi добутки груп. Пряма сума

8

груп. Напiвпрямий добуток.
15

Теореми Силова та їх застосування. Групи порядкiв p, p2 , pq. 8
Групи 8-го порядку.
Змiстовий модуль 3. Елементи теорiї кiлець.

16

Кiльце, тiло, поле. Цiлiсне кiльце. Пiдкiльце. Характеристи- 8
ка кiльця.

18

№
п/п
17

Назви тем i види дiяльностi

К-сть
годин

Гомоморфiзми та iдеали кiлець. Факторкiльце. Основна тео- 8
рема про гомоморфiзми. Порядок скiнченного поля. Максимальнi та простi iдеали кiлець.

18

Евклiдове кiльце. Евклiдовiсть кiльця цiлих гаусових чи- 8
сел. Подiльнiсть i алгоритм Евклiда. Характеризацiя простих
елементiв кiльця.

19

Конгруенцiї в кiльцi цiлих чисел. Властивостi i застосування 8
конгруенцiй. Теорема Ейлера. Мала теорема Ферма.

20

Конгруенцiї i системи конгруенцiй з одним невiдомим. Тео- 8
рема Вiльсона. Китайська теорема про лишки. Поняття про
показники та первiснi коренi.

21

Конгруенцiї 2-го степеня. Квадратичнi лишки. Критерiй Ей-

8

лера. Символ Лежандра. Закон взаємностi квадратичних лишкiв.
Змiстовий модуль 4. Кiльце полiномiв.
22

Побудова кiльця полiномiв. Алгебраїчнi та трансцендентнi 8
елементи над полем. Розширення полiв.

23

Подiльнiсть в кiльцi полiномiв вiд однiєї змiнної. Евклiдо- 8
вiсть кiльця полiномiв. НСД i НСК. Незвiднi полiноми. Фаторкiльця за головними iдеалами, породженими незвiдними
полiномами.

24

Коренi полiномiв. Теорема Безу. Схема Горнера. Кiлькiсть 8
коренiв полiнома. Iнтерполяцiйнi полiноми Лагранжа i Ньютона. Iснування коренiв. Теорема Кронекера.

25

Похiдна полiнома. Встановлення кратностi кореня полiнома.
Вiдокремлення кратних множникiв.

19

8

№
п/п
26

Назви тем i види дiяльностi

К-сть
годин

Кiльце полiномiв вiд багатьох змiнних. Лексикографiчне роз- 8
мiщення членiв полiнома.

27

Симетричнi полiноми. Основна теорема про симетричнi по- 8
лiноми.

28

Результант полiномiв. Дискримiнант полiнома.

8

29

Полiноми над числовими полями. Основна теорема алгебри. 8
Розклад полiнома у добуток незвiдних множникiв над числовими полями. Критерiй Ейзенштейна.

30

Межi дiйсних коренiв полiнома. Спосiб Ньютона. Вiдокрем- 8
лення коренiв полiнома методом Штурма.
8. Методи навчання
• лекцiї;
• практичнi заняття;
• контрольнi (модульнi) роботи;
• iндивiдуальнi завдання;
• консультацiї, iндивiдуальнi заняття.
9. Методи контролю
• перевiрка домашнiх завдань;
• перевiрка контрольних робiт, колоквiумiв та iндивiдуальних завдань;
• опитування пiд час практичних занять;
• iспит.
10. Розподiл балiв, якi отримують студенти

Володiння матерiалом дисциплiни студенти виявляють при написаннi чотирьох контрольних робiт та чотирьох колоквiумiв. Бали мiж колоквiумами
та контрольними роботами розподiляються рiвномiрно.
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За активну i змiстовну участь у розв’язуваннi задач на практичних заняттях оцiнка може бути пiдвищена щонайбiльше на 5 балiв.

11. Шкала оцiнювання
Сума балiв за всi види
навчальної дiяльностi
протягом семестру

Оцiнка ЄКТС

Оцiнка за нацiональною
шкалою

90 – 100

А

вiдмiнно

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

добре

60 – 69

D

задовiльно

50 – 59

E

задовiльно

1 – 49

FX

незадовiльно

12. Методичне забезпечення
• навчальнi посiбники;
• тексти лекцiй в електронному виглядi;
• iндивiдуальнi завдання для самопiдготовки;
• iндивiдуальнi завдання для контролю знань.

13. Рекомендована лiтература
1. Богопольский О.В. Введение в теорию групп / О.В. Богопольский. –
Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 148 с.
2. Белоногов В.А. Задачник по теории групп / В.А. Белоногов. – Москва: Наука, 2000. – 239 с.
3. Ван дер Варден Б.Л. Алгебра / Б.Л. ван дер Варден. – Москва: Наука,
1976. – 648 с.
4. Гаврилкiв В.М. Елементи теорiї груп та теорiї кiлець: навчальний
посiбник / В.М. Гаврилкiв. – Iвано-Франкiвськ: Голiней, 2016. – 148 c.
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5. Ганюшкiн О.Г. Завдання до практичних занять з алгебри i теорiї чисел (теорiя груп) / О.Г. Ганюшкiн, О.О. Безущак. – Київ: Видавничополiграфiчний центр «Київський унiверситет», 2007. – 103 с.
6. Завало С.Т. Алгебра i теорiя чисел. Практикум. Частина 2 / С.Т. Завало, С.С. Левищенко та iн. – Київ: Вища школа, 1986. – 264 с.
7. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры: Учебник
для вузов / А.И. Кострикин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с.
8. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры:
Учебник для вузов / А.И. Кострикин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. –
272 с.
9. Монахов В.С. Введение в теорию конечных групп и их классов: Учебное
пособие / В.С. Монахов. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф.Скорины», 2003. –
322 с.
10. Никифорчин О.Р. Елементи загальної топологiї / О.Р. Никифорчин. –
Iвано-Франкiвськ: Голiней, 2015. – 240 с.
11. Пилипiв В.М. Класичнi основи теорiї чисел: навчально-методичний
посiбник / В.М. Пилипiв, Р.А. Заторський, I.I. Лiщинський. – IваноФранкiвськ: Плай, 2014. – 68 с.
12. Пилипiв

В.М.

Кiльце

полiномiв:

навчально-методичний

посi-

бник / В.М. Пилипiв, Р.А. Заторський, I.I. Лiщинський. – IваноФранкiвськ: Плай, 2014. – 100 с.
13. Скорняков Л.А. Элементы алгебры: Учебное пособие / Л.А. Скорняков.
– Москва: Наука, 1980. – 240 с.
14. Dummit D.S. Abstract Algebra / David S. Dummit, Richard M. Foote. –
Wiley Intern. Ed., Chichester: Wiley, 2004. – 932 p.
15. Judson
Thomas

T.W.
W.

Abstract
Judson.

–

Algebra:
An

Theory

open-source

http://abstract.ups.edu, 2012. – 428 p.
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