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Форма проведення дистанційно
Тривалість проведення 120 хв. 
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання: 20 балів – 5 тестових питань та завдань на 

обчислення (потрібна тільки відповідь), за 
кожне з яких студент може отримати 4 бали; 
10 балів – розгорнута відповідь на завдання по 
методу математичної індукції (задачі на 
доведення),    
10 балів – розгорнута відповідь на завдання по 
групових структурах (задачі на доведення).

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.  
3. Взаємно прості числа. Їх властивості.  
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  НСД і НСК  двох  

цілих чисел, записаних в канонічній формі.
7. Аксіоматичне означення множини комплексних чисел, як 

сукупності упорядкованих пар дійсних чисел.
8. Алгебраїчна форма комплексного числа. Операції з комплексними 

числами в алгебраїчній форми. 
9. Тригонометрична форма комплексного числа. Операції з 

комплексними числами в тригонометричній форми. 
10. Формула Муавра. Застосування.
11. Корені з комплексних чисел.
12. Група.  Означення ,  властивості.  Приклади.  Симетрична група 

підстановок Sn. 



13. Циклічні групи.  Порядок елемента.   властивості циклічних груп.  
Теореми про ізоморфізм циклічних груп. Суміжні класи групи за 
підгрупою.  Теорема Лагранжа та наслідки з неї. 

14. Нормальна підгрупа.  Приклади.  Критерій нормальної підгрупи.   
властивості.  

15. Фактор-група групи за нормальною підгрупою. 
16.Означення конгруенції.  Твердження, еквівалентні означенню.   

властивості конгруенцій.
17.Класи лишків за модулем.   властивості.  Кільце класів лишків
18.Дільники нуля і  дільники одиниці кільця  цілих чисел.  

Мультиплікативна група дільників одиниці.
19. Характеристика кільця з одиницею.  Ідеали кільця.  Означення , 

критерій ідеалу.  Приклади.  Операції над ідеалами.  
20. Класи лишків кільця за ідеалом.  Приклади.   властивості. 

Приклад тестових завдань:

Тестові питання:
1. Оберіть правильні твердження для скінченної групи G, порядок якої 
дорівнює 13: 
а) група G циклічна;  б) група G має принаймні одну нетривіальну підгрупу; в) 
група G не комутативна; г) будь-який елемент групи G, крім нейтрального, є 
породжуючим (твірним).    
2. Оберіть правильне формулювання теореми Лагранжа для скінченних груп:
а) порядок групи та порядок будь-якої з її підгруп є  взаємно прості числа;
б) порядок групи та порядок будь-якої з її підгруп мають спільний дільник, 
більший за одиницю;
в) порядок будь-якої підгрупи скінченної групи є дільником порядку самої 
групи.
3. Чи справедливе твердження: серед будь-яких двох натуральних чисел або 
одне ділиться на інше, або вони є взаємно прості.
4. Чи існують два натуральних числа, найбільший спільний дільник яких 
дорівнює 12, а найменше спільне кратне дорівнює 6?
Завдання з розгорнутою відповіддю №1:
Доведіть, що для будь-яких натуральних чисел справджується співвідношення: 

13+23+.. .+n3=
n2 (n+1 )
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Завдання з розгорнутою відповіддю №2:
Доведіть, що множина коренів 3-го степеня з одиниці утворює групу з 
операцією множення.
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