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Лінійна алгебра
Анотація до курсу:
Курс «Вибрані структури сучасної математики»
відноситься до нормативної (обов’язкової) частини
професійного циклу і є логічним та змістовно-методичним
продовженням курсу «Лінійна алгебра», а також
використовує знання цього курсу. Курс « Вибрані
структури сучасної математики » містить такі базові
поняття, як артінові кільця, радикал кільця, напівпрості
кільця, ньотерові кільця, основні поняття теорії зображень
груп (матричні зображення груп, зображення груп
лінійними операторами, звідні зображення груп, розкладні
зображення груп), матричні зображення циклічних груп,
задача про дикість, дикість скінченних груп над областями
цілісності. Освоєння даного курсу необхідно як попереднє
для вивчення таких дисциплін як «Додаткові розділи
алгебри».
Мета та цілі курсу полягають у формуванні в студентів
нових теоретичних знань і практичних навичок,
опанування ними основних методів та інструментарію
теорії матричних зображень груп.
Компетентності:

ЗК1. Здатність розвивати в учнів критичного мислення.
ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу на відповідних рівнях.
ЗК6. Здатність до розуміння предметної області та
професійної діяльності.
ФК6. Здатність розуміти основні поняття, принципи, теорії
та ре-зуль¬тати вищої та шкільної курсу математики.
ФК7. Здатність математично формалізувати постановку
завдання, роз¬глядати різні способи її розв’язування та
демонструвати майстерність у математичних міркуваннях,
маніпуляціях та розрахунках.
ФК11. Здатність демонструвати глибокі знання з
математики та інформатики.
Програмні результати:
ПР5. Знати навички логічного, послідовного й
аргументованого викладу думки
ПР7. Знання основних понять та теоретичних положень
вищої математики.
ПР8. Знання способів, методів та алгоритмів розв’язування
задач з вищої математики, наводити при необхідності
ілюстрації, приклади, контрприклади.
ПР9. Уміння встановлювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки, інтегрувати знання та розв’язувати
складні задачі у широких або мультидисциплінарних
контекстах.
ПР10. Уміння формулювати означення, аксіоми і теореми
з математики, обґрунтовувати та доводити основні теореми
та вміти застосовувати їх при розв'язуванні конкретних
математичних та прикладних задач, провадження інно¬ваційної діяльності з метою розвитку нових знань.
ПР14. Розв’язувати задачі з математичною строгістю та
математичними методами, перевіряти умови виконання
математичних тверджень, переносити умови та твердження
на нові класи об’єктів.
ПР15. Знати принципи і прийоми збору, систематизації,
узагальнення і використання інформації, проведення
наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності,
підготовки інформаційних і науково-методичних
матеріалів.
Структура курсу:
Змістовий модуль 1. Основні поняття алгебри і теорії
чисел. Артінові, напівпрості та ньотерові кільця.
Теми:
Тема 1. Вступ в курс «Вибрані структури сучасної
математики».
Тема 2. Групи, кільця та поля. Характеристика поля.
Тема 3. Артінові кільця.
Тема 4. Радикал кільця. Напівпрості кільця.
Тема 5. Напівпрості кільця. Ньотерові кільця.
Змістовий модуль 2. Матричні зображення груп.
Тема 6. Основні поняття теорії зображень груп.
Тема 7. Матричні зображення груп. Матричні

зображення циклічних груп.
Тема 8. Зображення груп лінійними операторами.
Тема 9. Задача про дикість.
Тема 10. Дикість скінченних груп над областями
цілісності характеристики нуль.
Критерії контролю та
оцінювання результатів
навчання

Інші інформації про
дисципліни (політика
дисципліни, технічне та
програмне забезпечення
дисципліни тощо)

Базова література
навчальної дисципліни та
інші інформаційні ресурси

Для визначення рівня засвоєння студентами
навчального
матеріалу з
навчальної
дисципліни
використовуються такі методи контролю знань:
1)
поточний контроль (здійснюється протягом
семестру під час проведення лекційних та практичних
занять і оцінюється сумою набраних балів): усне
опитування, самостійні, контрольні роботи, індивідуальні
завдання тощо (20 балів за кожен змістовий модуль);
2)
поточний модульний контроль (проводиться
після вивчення кожного змістового модуля з урахуванням
поточного контролю): модульна контрольна робота (30
балів за кожну модульну контрольну роботу);
3)
підсумковий контроль: залік.
Самостійне виконання навчальних завдань, завдань
поточного та підсумкового контролю результатів навчання
(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб
і можливостей). Посилання на джерела інформації у разі
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.
Надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані
методики досліджень і джерела інформації. Засвоєння
пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється
під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції
з неповажної причини відпрацьовується студентом
відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні
кафедри (співбесіда, реферат тощо). Пропущені практичні
заняття, незалежно від причини пропуску, студент
відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні
незадовільні оцінки, отримані студентом під час засвоєння
відповідної теми на практичномузанятті, перескладаються
викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового
контролю з обов’язковою відміткою у журналі обліку
роботи академічних груп.
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