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Основною метою i завданням курсу “Методи швидкого 
запам'ятовування чисел та виконання дій” 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.  



Завдання вивчення дисципліни: 

 Завдання навчальної дисципліни. 

 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. 



Мiсце дисциплiни у професiйнiй 
пiдготовцi фахiвця 

 У серединi минулого столiття теорія чисел 
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. 



Мiсце дисциплiни у професiйнiй 
пiдготовцi фахiвця 

 Значного розвитку набули такi старi напрямки теорії 
чисел, як теорiя полiв, груп, кiлець. Виникла i 
зайняла досить важливе мiсце топологiчна алгебра, 
розвинулать 6 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. 



Методи навчання: 

• лекцiї;  

• практичнi заняття;  

• контрольнi (модульнi) роботи;  

• iндивiдуальнi завдання;  

• консультацiї, iндивiдуальнi заняття. 



Методи контролю: 

• перевiрка домашнiх завдань;  

• перевiрка контрольних робiт, колоквiумiв та 
iндивiдуальних завдань;  

• опитування пiд час практичних занять; 

• залік. 



В даному курсі будуть розглянуті 
такі цікаві питання: 

 досконалі числа; 

 гіпотеза Гольдбаха; 

 дружні числа; 

 постулат Бертрана; 

 формула для простих чисел; 

 закон розподілу простих чисел; 

 Гіпотеза Рімана; 

 прості числа близнюки. 

 



Усі ці завдання ми будемо 
вирішувати разом! 

  

 

Матеріал курсу важливий не лише для майбутніх 
вчителів, але й буде корисним у повсякденному 

житті кожної сучасної людини. 


