
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ» 

курс ІI 

 

Спеціальність: 111 Математика 

Освітня програма: 111.00.01 Математика 

 

Форма проведення письмово 

Тривалість проведення 1 год.  30 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів –за кожне правильно виконане 

практичне завдання або відповідь на 

теоретичне питання  

 

Орієнтований перелік запитань: 

 

1. Подільність в кільці Z  цілих чисел. Властивості.  Теорема про ділення з 

остачею 

2. Найбільший спільний дільник двох цілих чисел.   властивості  НСД  

двох цілих чисел.  Алгоритм Евкліда.  Теорема про лінійне 

представлення НСД  двох цілих чисел 

3. Взаємно прості числа. Їх властивості.  Критерій взаємної простоти двох 

цілих чисел.  

4. Найменше спільне кратне двох цілих чисел.  Теорема про обчислення 

НСК  двох цілих чисел 

5. Прості та складені числа.   властивості  простих чисел.  Теорема Евкліда 

про нескінченність  простих чисел 

6. Основна теорема арифметики.  Теореми про  дільника про НСД і НСК  

двох  цілих чисел, записаних в канонічній формі 

7. Означення конгруенції.  Твердження, еквівалентні означенню.   

властивості конгруенцій 

8. Класи лишків за модулем.   властивості.  Кільце класів лишків 

9. Дільники нуля і  дільники одиниці кільця  цілих чисел.  

Мультиплікативна група дільників одиниці 

10. Характеристика кільця з одиницею.  Ідеали кільця.  Означення , критерій 

ідеалу.  Приклади.  Операції над ідеалами.   

11. Класи лишків кільця за ідеалом.  Приклади.   властивості  

12. Фактор-кільце.  Зв’язок між класами лишків кільця цілих чисел за 

ідеалом I  та класами лишків кільця  цілих чисел за модулем m .  

Гомоморфізми кілець.   властивості.  Приклади.  Основна теорема про 

гомоморфізми кілець 



 

 

13. Група.  Означення ,  властивості.  Приклади.  Симетрична група 

підстановок Sn.  

14. Циклічні групи.  Порядок елемента.   властивості циклічних груп.  

Теореми про ізоморфізм циклічних груп. Суміжні класи групи за 

підгрупою.  Теорема Лагранжа та наслідки з неї.  

15. Нормальна підгрупа.  Приклади.  Критерій нормальної підгрупи.   

властивості.   

16. Фактор-група групи за нормальною підгрупою.  

17. Означення  та  властивості гомоморфізму груп.  Ядро гомоморфізму 

двох груп.   

 

 

Екзаменатор Радченко С. П.  

 

Завідувач кафедри Литвин О. С.  

 


