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В доповіді розглянуто проектування методичної системи вивчення теорії 

чисел. Визначено зміст та структуру навчального матеріалу, сформульовано 

мету, завдання та вимоги до вивчення теорії чисел. Окреслено основні 

предметні компетентності в області теорії чисел. 
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This report deals with designing methodology of studying the theory of numbers. 

The content and structure of the educational material are formulated purpose, 
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  Предметна (математична) підготовка є головним складником професійної 

освіти майбутнього вчителя математики, а теорія чисел – один з важливих 

розділів дисциплін предметної підготовки. Матеріали теорії чисел містять 



основні відомості арифметики і сприяють формуванню у майбутнього вчителя 

глибоких арифметичних уявлень без яких неможливе правильне розуміння 

багатьох інших розділів математики і побудови математики в цілому.  

Історично теорія чисел виникла як безпосередній розвиток арифметики. 

Іноді її розглядають як розділ математики, в якому вивчають властивості цілих 

чисел [1]. 

A.A. Бухштаб відмічає, що теорія чисел не тільки використовує методи, 

розроблені в суміжних математичних дисциплінах, але і сама впливає на 

розвиток цих дисциплін. Ряд питань теорії чисел знаходять застосування на 

практиці в теорії телефонних мереж, кристалографії, криптографії,  при 

розв’язанні деяких задач теорії наближених обчислень [2]. 

Теорія чисел вивчає числа з точки зору їх побудови і внутрішніх зв’язків, 

розглядає можливості представлення одних чисел через інші, більш прості за 

своїми властивостями. Так як ці питання вивчаються в шкільному курсі 

математики, то теорію чисел, варто розглядати як важливий розділ 

математичних дисциплін, що забезпечує  теоретичні основи шкільної 

математики. Разом з тим теорія чисел значно розширює і поглиблює рівень 

математичної освіти майбутнього вчителя математики. 

На даний час в педагогічних університетах теорія чисел не вивчається як 

окрема дисципліна, а є складовою частиною курсу «Алгебра і теорія чисел». 

Також окремі питання зустрічаються і в інших курсах. Як відомо, наука не 

стоїть на місці, а з кожним роком поповнюється новими фактами, тим самим 

збільшується об’єм навчального матеріалу з дисциплін. Тому постає важлива 

проблема: як збільшити обсяг навчального матеріалу залишаючись при цьому в 

рамках виділених на вивчення дисципліни навчальних годин. Вирішити цю 

проблему допоможе створення педагогічно-обгрунтованої методичної системи 

вивчення теорії чисел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Перейдемо до розгляду побудови методичної системи вивчення теорії 

чисел. При проектуванні розглянемо кожен із компонентів цієї системи (мету, 



зміст, структуру, засоби, форми організації, технологія контролю й оцінки 

результатів).  

Проаналізувавши ряд вимог до кожного з компонентів дидактичної 

системи, за допомогою яких ця система може стати методичною, виділимо 

серед них ті, що, на нашу думку, є найголовнішими. [3,4] 

Мета навчання матиме методичну функцію, якщо вимоги будуть 

представлені на мові цілей навчання таким чином, що при їх постановці буде 

використано такі слова: „вміти”, „знати”, „використовувати”, „мати уявлення 

про...”, щоб при реалізації конкретної мети студент бачив новий рівень свого 

розвитку в пізнанні даної дисципліни, а також має бути забезпечено 

діагностування факту досягнення даної мети.  

Методи навчання для того, щоб мати методичну функцію повинні 

розглядатися, як способи організації навчального матеріалу та взаємодії 

викладача та студента, що направлена на розвиток освітніх та виховних задач.  

Засоби навчання набудуть методичну функцію, якщо за їхньою допомогою 

студент разом з викладачем бере участь в організації навчального процесу. 

Орієнтиром проектування всіх компонентів методичної системи вивчення 

теорії чисел ми обрали її системоутворюючий елемент, тобто мету: формування 

предметної компетентності майбутніх вчителів математики в області теорії 

чисел.  

На першому етапі визначимо мету і завдання вивчення теорії чисел. 

Мета: вивчення основних розділів теорії чисел для опанування навичками 

роботи з числовими об'єктами; підготовка до усвідомленого використання 

теорії подільності, теорії конгруенцій, основних положень наближення дійсних 

чисел раціональними дробами. 

Завдання:  

- сформувати у студентів уявлення про роль, яку займає теорія чисел 

в сучасній математиці;  

- сформувати уявлення про числові функції, відношення порівняння 

чисел за модулю і доведення теорем;  



- прищепити студентам навички роботи з математичними об'єктами, 

математичну строгість мислення, необхідну для дослідницької роботи в області 

математики і інших точних і природничих науках; 

- окреслити коло завдань, що вирішуються за допомогою теорії 

чисел, і методи, що використовуються для їх розв’язання;  

- підготувати студентів до вивчення дисциплін, що спираються на 

різні розділи теорії чисел;  

- прищепити студентам уміння самостійно вивчати навчальну і 

наукову літературу в області математики; 

- виховання у студентів відчуття особистої відповідальності за свої 

вчинки і діяльність. 

- розвинути у студентів логічне і алгоритмічне мислення, загальну 

математичну культуру, індивідуальні інтелектуальні здібності і пізнавальні 

можливості;  

Визначимо вимоги до рівня засвоєння матеріалу з теорії чисел. 

Студент повинен:  

Знати: 

- означення ділення з остачею;  

- означення відношення подільності в кільці цілих чисел;  

- означення простого і складеного чисел, дільника;  

- означення спільних дільників;  

- означення НСД;  

- означення кратного, спільного кратного цілих чисел;  

- означення НСК цілих чисел; 

- означення алгоритму Евкліда;  

- короткий історичний огляд розвитку теорії чисел;  

- властивості подільності цілих чисел;  

- решето Ератосфена;  

- теорему Евкліда про нескінченність множини простих чисел;  



- основну теорему арифметики про розклад цілих чисел на прості 

множники; 

- деякі окремі випадки теореми Діріхле про нескінченність множини 

простих чисел в арифметичній прогресії;  

- арифметичні і мультиплікативні функції;  

- цілу і дробову частину числа;  

- суму дільників і число дільників складеного числа;  

- функцію Ейлера і властивості функції Ейлера;  

- наближення дійсних чисел раціональними числами; 

- ознака ірраціональності числа;  

- ірраціональність числа «е»; 

- теорему Лагранжа про розклад квадратичних ірраціональностей в 

ланцюгові дроби;  

- конгруенції і їх основні властивості;  

- лишки і класи лишків за модулю m; 

- кільце класів лишків;  

- повну систему лишків;  

- теорему Ейлера і Ферма;  

- закон взаємності квадратичних лишків;  

- Символ Лежандра та Якобі; 

- теорему про пошук первісного кореня;  

- індекси та їх властивості. 

Вміти:  

- розкладати число на прості множники;  

- знаходити найбільший спільний дільник за допомогою ланцюгових 

дробів;  

- розкладати дійсні числа в ланцюгові дроби;  

- доводити теорему про існування розв’язків;  

- показувати доведення теореми про розв’язання системи 

конгруенцій першого степеня; 



- визначати конгруенції другого степеня за простим модулем;  

- знаходити число лишків;  

- обчислювати квадратичні лишки і нелишки;  

- обчислювати первісне корені та індекси;  

- записувати теорему про існування первісного кореня за простим 

модулем; 

- вирішувати двочленні порівняння за допомогою вирахувань;  

- застосовувати поняття про алгебраїчні і трансцендентні числа.  

Мати уявлення:  

- про теорему Вільсона;  

- про конгруенції другого степеня за складеним модулем;  

- про зведення конгруенцій за складеним модулем до системи 

конгруенцій за простим модулем; 

- про критерій Ейлера для квадратичних лишків і нелишків;  

- про критерій для знаходження степеневих лишків;  

- про арифметичні застосування теорії конгруенцій;  

- про теорему Ліувіля про наближення раціональними числами; 

На другому етапі проектування виконаємо модульне структурування 

навчального матеріалу з теорії чисел, тобто визначимо зміст. 

Модуль 1. Теорія подільності. Основні поняття і теореми. Найбільший 

спільний дільник двох чисел (НСД). Алгоритм Евкліда і властивості НСД двох 

чисел. Основні теореми про подільність. Найбільший спільний дільник кількох 

чисел. Найменше спільне кратне (НСК). Зв'язок алгоритму Евкліда з 

неперервними дробами. Основні властивості підхідних дробів. Застосування 

неперервних дробів до розв’язування невизначених рівнянь першого степеня з 

двома невідомими. Прості числа. Розклад натурального числа на прості 

множники. Канонічний розклад. Решето Ератосфена. 

Модуль 2. Найважливіші числові функції, що зустрічаються в теорії 

чисел. Числова функція [x] та її застосування. Формули для числа дільників і 



суми дільників даного числа. Функція Ейлера та її основні властивості. Функція 

Мебіуса. 

Модуль 3. Класи за даним модулем. Конгруенції і класи.  Конгруенції 

та їх основні властивості. Класи за даним модулем. Кільце класів. Повна 

система лишків.  Зведена система лишків. Група класів, взаємно простих з 

модулем. Теореми Ейлера і Ферма. Теорема про лишки лінійної форми. 

Модуль 4. Конгруенції з невідомою величиною. Класи розв’язків 

конгруенції довільного степеня.  Конгруенції першого степеня. Поле класів за 

простим модулем. Система конгруенцій першого степеня. Зведення 

конгруенцій за складеним модулем до системи конгруенцій за простими 

модулями. Конгруенції n-го степеня за простим модулем. Максимальне число 

розв’язків. Конгруенції другого степеня; зведення до двочленної конгруенції. 

Квадратичні лишки і нелишки. Символ Лежандра. Закон взаємності 

квадратичних лишків. Символ Якобі.  Конгруенції другого степеня за 

складеним модулем. 

Модуль 5. Степеневі лишки. Класи, що належать до даного показника. 

Основні властивості показників. Первісні корені. Теорема про число класів 

первісних коренів. Індекси та їх властивості. Розв’язування двочленних 

конгруенцій з допомогою індексів. 

Модуль 6. Арифметичні застосування теорії конгруенцій.  Обчислення 

остач при діленні на дане число. Встановлення ознак подільності за допомогою 

конгруенцій. Визначення довжини періоду, який дістаємо при перетворенні 

звичайного дробу  в десятковий. Перевірка результатів арифметичних дій.  

Модуль 7. Апроксимація ірраціональних чисел раціональними.  

Збіжність нескінченних неперервних дробів. Подання ірраціональних чисел 

нескінченними неперервними дробами. Порядок наближення ірраціональних 

чисел підхідними дробами. Підхідні дроби як найкращі наближення. 

Наближення ірраціонального числа раціональними дробами з  даним 

обмеженням для знаменника. Квадратичні ірраціональності і періодичні 

неперервні дроби. Теорема Лагранжа. 



Модуль 8. Алгебраїчні і трансцендентні числа. Алгебраїчні числа та їх 

основні властивості. Поле алгебраїчних чисел. Теорема Ліувілля. 

Трансцендентні числа. Побудова трансцендентних чисел. Сучасний стан 

питання про трансцендентні числа. Теорема Гельфонда. 

Модуль 9. Розподіл простих чисел у натуральному ряді. Нерівності 

Чебишова для функції π(х).  Розбіжність ряду величин, обернених до простих 

чисел. Поняття про сучасний стан питання про розподіл простих чисел у 

натуральному ряді і арифметичних прогресіях. Асимптотичні оцінки для 

функції π(х). Адитивні задачі з простими числами. Проблема Гольдбаха-Ейлера 

і простих чисел-«близнюків». 

Модульна система навчання забезпечує систематичність та регулярність як 

аудиторних так і позааудиторних занять студентів, що важливо при вивченні 

теорії чисел, адже велика кількість навчального матеріалу виноситься саме на 

самостійне опрацювання. При модульному структуруванні змісту ми 

дотримувались наступних принципів:  

Принцип повноти відповідає за наповнення модуля певними темами, 

матеріал яких відповідає існуючим стандартам по теорії чисел. 

Принцип цілісності полягає в тому, що наповнення модуля має бути таким, 

щоб матеріал сприймався як цілісний навчальний елемент. 

Принцип послідовності полягає у послідовному вивченні нового матеріалу, 

що наповнює певний модуль. 

Принцип змістового ядра, його суть зводиться до того, що в конкретному 

модулі крім теорії та практики було присутнє змістове ядро всього матеріалу. 

Цей принцип дає можливість сформувати у студентів відчуття цілісності 

навчального матеріалу.  

Принцип цільових установок  полягає в тому, що перед студентом 

ставляться цілі та завдання, які він повинен засвоїти в процесі вивчення даного 

модуля.  

Принцип виділеної спрямованості чітко визначає, яку спрямованість має 

конкретний модуль теоретичну або практичну.  



Принцип поєднання гарантує грамотне поєднання теоретичної та 

практичної частин модуля.  

Принцип професійної орієнтації полягає в тому, що матеріал модуля має 

бути орієнтований на майбутню професійну діяльність студентів.[5] 

Під час вивчення теорії чисел студент повинен оволодіти наступними 

предметними компетентностями:  

- вільно орієнтуватися в базових поняттях теорії чисел; 

- знати місце теорії чисел як науки в історії розвитку людства; 

- знати опорні задачі теорії чисел, прийоми їх розв’язання і вміти їх 

застосовувати до розв’язання складніших завдань; 

- вміти при розв’язанні завдань вибирати раціональні способи 

представлення дійсних чисел. 

- застосовувати розв’язання задач теорії чисел в практичних цілях;  

- вміти перевести умову задачі з мови теорії подільності на мову 

теорії конгруенцій і навпаки, з мови рівнянь на мову теорій подільності і 

конгруенцій і навпаки; 

Отже, в даній роботі нами була спроектована методична система вивчення 

теорії чисел на основі виділених методологічних підходів і сукупності 

концептуальних принципів на рівні навчального матеріалу, виконано модульне 

структурування змісту з врахуванням необхідності формування компонентів 

предметної компетентності і специфіки майбутньої професійної діяльності. 

В ході подальшої роботи планується розробити і обґрунтувати модель 

навчальних завдань, що будуть входити до обов’язкової та додаткової частини 

кожного модуля; розробити технологію контролю і оцінки результатів 

аудиторної та позааудиторної роботи студентів (на основі бально-рейтингової 

системи); провести експеримент по впровадженню спроектованої методичної 

системи вивчення теорії чисел в системі підготовки вчителів математики.  
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