
 

 

Дворівнева програма курсу за вибором  
«Працюємо на множині цілих чисел» 

для учнів 9 (або 10)  класу 

загальноосвітніх навчальних закладів  та закладів  нового типу, класів профільного 

та поглибленого вивченням математики. 

Пояснювальна записка 
Вже у початковій школі діти знають ділення як дію обернену до множення, вміють 

ділити натуральні числа з остачею, знають, що таке просте число, а пізніше обчислюють 

НСД і НСК двох чисел, вчать ознаки подільності. Проте, на вступному іспиті 

(зовнішньому тестуванні) з математики або на математичній олімпіаді саме завдання з 

теорії чисел є найскладнішими для учнів та абітурієнтів.  

  Програма курсу є дворівневою за рівнем складності та відповідним годинним 

наповненням,  пропонує   систематизацію шкільного навчального матеріалу   з таких тем, 

як поняття простого і складеного числа,  ознаки подільності, ділення з остачею тощо,  

узагальнення й поглиблення знань учнів з елементарної теорії чисел, застосування 

вивченого до розв’язування задач.. Для класів поглибленого вивчення математики 

(окремих класів профільного навчання) пропонується розглянути теорію вичетів і їх 

застосування при розв’язуванні задач, розв’язування невизначених  рівнянь, застосування 

методів математичної індукції,   принципа Діріхле, розв’язувати задачі підвищеної 

складності.  

Даний курс сприяє формуванню в учнів абстрактного та алгоритмічного видів 

мислення, здатності до аналізу й узагальнення, пошукової евристичної діяльності, більш 

глибокого розуміння логіки математичних доведень,  підготовці учнів до подальшого 

вивчення математики у ВТНЗ.  

В якості основного пропонується посібник [1], в якому послідовно представлено 

навчальний матеріал даної тематики й дидактичний матеріал до нього.  

Зауваження. Матеріал, та годинне наповнення для курсу підвищеного рівня 

складності представлено у квадратних дужках. 

 

Вивчення курсу розраховано 32 навчальні години [64 навчальні години] - по 2 

години на тиждень протягом одного півріччя у 9 або 10 класі [по 2 години на тиждень 

протягом навчального року у 9 класі або 10 класі].  

    Розподіл годин умовний,  тематичне та дидактичне наповнення  може 

корегуватися вчителем залежно від потреб і можливостей конкретної групи учнів. 

  

 

    Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів  Орієнтовний 

 матеріал  

за посібником 

[1] 

Тема 1. Означення і найпростіші 

властивості подільності - 8 год [12 

год]. 

Прості та складені числа. 

Властивості подільності.  Парність 

числа й її використання при 

розв’язуванні задач. Розклад числа 

на прості множники і повний 

квадрат числа. Найбільший спільний 

Пояснює що таке: просте й 

складене число; розклад числа на 

прості множники; властивості 

суми, різниці й добутку двох 

цілих чисел; розміщення чисел 

парних, непарних, кратних 

одному з чисел на числовій вісі; 

НСК і НСД. 

Розв’язує задачі на використання 

вказаних властивостей цілих 

§ 1. 

Завдання 1.  



дільник і найменше спільне кратне. 

[Функція Ейлера й її властивості.]. 
Властивості подільності суми однакових 

непарних степенів, різниці однакових 

степенів. Розв’язування задач . 

чисел. 

Тема 2. Запис числа і ознаки 

подільності. 8 год [10 год]. 

 

Позиційні та непозиційні системи 

числення . Двійкова система 

числення. [Арифметичні дії у 

системі числення з основою 2, 8, n. 

Розв’язування задач.  Гра в три 

кучки камінців.] Десяткова система 

числення та ознаки подільності. 

Число Шехирізади і ознаки 

подільності на 7, 11 і 13. 
Розв’язування задач. 

Пояснює  що таке: позиційні та не 

позиційні системи числення, 

система числення з основою n. 

Наводить приклади запису числа 

у не десятковій системі числення 

(зокрема у двійковій). 

[Здійснює:  перехід у записі числа 

між системами числення з 

різними основами; арифметичні 

дії з числами у двійковій системі 

числення.] 

Формулює й доводить: ознаки 

подільності на 2,  4,  8, 3, 9 [7, 11, 

13].  

Застосовує вивчене у 

розв’язуванні задач. 

§2. 

Завдання  2.  

Тема 3. Арифметика останніх цифр 

числа і степінь цього числа - 3 год [5 

год]. 
Періодичність у запису останньої цифри 

числа при піднесенні його до степеню 

 Розв’язування задач. 

Пояснює відповідні властивості 

чисел.  

Застосовує вивчене у 

розв’язуванні задач.   

§3. 

Завдання  3.  

Тема 4. Діафантові рівняння 

(невизначені рівняння) - 3 год [6 год]. 
Історичні відомості. Алгоритм 

розв’язування лінійних діафантових 

рівнянь і його застосування.  

[Розв’язування діафантових рівнянь 

вищіх степенів. Велика теорема Ферма. 

Спосіб розкладання на множники.  

Теорема Безу. Парність та 

подільність приходять на допомогу.]    
Розв’язування задач. 

Розв’язує найпростіші рівняння 

на множині цілих чисел (ліва 

частина – добуток лінійних 

виразів з невідомими,  права – 

ціле число).  

 Пояснює алгоритм розв’язування 

лінійних діафантових рівнянь. 

Застосовує вивчене до 

розв’язування задач, зокрема у 

тригонометрії.  

 

§4.  

Завдання  4.  

Тема 5. Арифметика цифр у 

комбінаторних задачах - 3 год [6 год]. 

Правило множення . Правило 

додавання. Перестановки. 

[Розміщення. Комбінації. 

Властивості комбінацій. Біном 

Ньютона.]  
Розв’язування задач. 

Поясню принцип розв’язування  

задач, пов’язаних з визначенням 

кількості чисел певної кількості 

знаків, цифри якого 

задовольняють певним умовам. 

Розв’язує найпростіші задачі 

даної тематики. 

[Застосовує вивчене у 

розв’язуванні задач] 

§5. 

Завдання  5.  

Тема 6. Ділення з остачею - 5 год [5 

год]. 

Узагальнення поняття ділення з 

остачею. Прості числа та їх кількість 

– доведення Евкліда. Степінь числа і 

остачі.  Розв’язування задач.  

 

Пояснює що таке остача від 

ділення цілого числа на 

натуральне число, найпростіші 

властивості остач. різні способи 

розв’язування.  

Розв’язувати найпростіші задачі 

на їх використання. 

§6. 

Завдання 6.  

Тема 7. Арифметика остач за 

модулем – [6 год]. 

 §7. 

Завдання 7. 



[Основні поняття. Властивості 

порівнянь. Порівняння і степінь 

числа. Мала теорема Ферма.   

Порівняння і ознаки подільності. 

Розв’язування задач.] 

Тема 8. Метод математичної 

індукції –  [5 год].    

[База індукції. Індукційний перехід. 

Повна й неповна математична 

індукція. Доведення формули бінома 

Ньютона. Застосування методу 

математичної індукції при розв’язуванні 

задач на множині цілих чисел.] 

Пояснює зміст методу 

математичної індукції, наводити 

приклади його застосування. 

 

§8. 

Завдання 8. 

Тема 9. Принцип Діріхле –  [5 год].  

[Принцип Діріле. Узагальнений 

принцип Діріхле. Формулювання 

принципу Діріхле через поняття 

множин.  Застосування при 

розв’язуванні задач на множині цілих 

чисел.] 

Пояснює зміст принципу Діріхле, 

наводити приклади його 

застосування. 

 

§9. 

Завдання 9. 

Резервні   - 2 год [4 год].   
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