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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Числові системи» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аксіоматична побудова числових 

систем. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: лінійна алгебра, теорія чисел, дискретна 

математика, математична логіка, аналітична геометрія, математичний аналіз. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Основні числові системи. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Числові системи» є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з аксіоматичним методом у математиці, 

сучасними поглядами на аксіоматичні теорії, формування в них чітких уявлень про 

основні числові системи. 

 

1.2. Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Числові 

системи» є набуття здобувачами вищої освіти умінь і навичок, пов’язаних з 

обґрунтуванням аксіоматичних теорій (системою аксіом, несуперечливістю, 

незалежністю, категоричністю, повнотою, інтерпретацією системи аксіом), 

розв’язуванням задач з числових систем з використанням відповідної аксіоматики. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

 

загальні:  

володіння аксіоматичним методом у математиці, сучасними поглядами на 

аксіоматичні теорії, формування чітких уявлень про основні числові системи. 

 

спеціальні:  

набуття умінь і навичок, пов’язаних з обґрунтуванням аксіоматичних теорій 

(системою аксіом, несуперечливістю, незалежністю, категоричністю, повнотою, 

інтерпретацією системи аксіом), розв’язуванням задач з числових систем з 

використанням відповідної аксіоматики. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
 

Змістовий модуль 1. Основні числові системи. 
 

ТЕМА 1. Теоретико-множинні передумови. 

1. Найпростіші логічні і теоретико-множинні поняття. 

2. Відношення та функції. Основні види відношень. 

3. Алгебраїчні системи. Гомоморфізми та ізоморфізми алгебр. 

4. Упорядковані напівгрупи, групи, напівкільця, кільця, поля. Критерій 

упорядкованості кілець. 
 

ТЕМА 2. Змістовна аксіоматична теорія числових систем. 

1. Аксіоми  Пеано і наслідки з них. 

2. Відношення порядку на множині натуральних чисел. 

3. Характеристика системи аксіом Пеано. 

4. Поняття про формалізовану аксіоматичну теорію натуральних чисел. 

5. Задача розширення поняття про число. 

6. Аксіоми цілих чисел і деякі наслідки з них. 

7. Властивості системи аксіом цілих чисел.  

8. Аксіоми раціональних чисел і деякі наслідки з них. 

9. Властивості системи аксіом раціональних чисел.  

10. Необхідність розширення поля раціональних чисел. 

11. Нормовані поля. 

12. Збіжні і фундаментальні послідовності. 

13. Аксіоматична теорія дійсних чисел. 

14. Зображення дійсних чисел.  

15. Різні способи введення комплексних чисел. 

16. Аксіоми комплексних чисел і деякі наслідки з них. 

17. Властивості системи аксіом комплексних чисел.  

18. Подальші розширення поняття числа. 

 



 

3. Рекомендована література 

Основна література 

1. Вивальнюк, Л.М., Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи.- К.: Вища 

шк., 1988. 

2. Нечаев В.И. Числовые системы. – М.: Просвещение, 1975.  

3. Лиман Ф.М. Числові системи: навчальний посібник – Суми: Видавництво 

«МакДен», 2010. – 192 с. 

4. Кайдан Н.В., Турка Т.В. Завдання до практичних занять з числових систем: 

Практикум для студентів фізико-математичного факультету. − Слов’янськ : Вид 

Б. I. Маторiна, 2015. − 50с. (рекомендовано рішенням Вченої ради ДДПУ 
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4.  Форма підсумкового контролю результатів навчання 

Залік. 

 

 

5.  Засоби діагностики результатів навчання 

 

Поточне оцінювання, проведення колоквіуму, виконання індивідуальних 

завдань, контрольна робота, тестування. 

 


