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Розкрито історію виникнення та формування поняття групи, зроблено детальний аналіз
існуючих підходів до означення поняття групи в навчальній та науковій літературі. Запропо-
новано методику введення і формування поняття групи в курсі вищої алгебри. Підкреслено не-
обхідність узгодження означення групи, пропонованого в курсі вищої алгебри, із означеннями,
що використовуються в курсах аналітичної геометрії та теоретичної фізики, шляхом дове-
дення їх еквівалентності.
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Постановка проблеми. Поняття групи
є одним із основних понять сучасної мате-
матики. Сама теорія груп має чисельні за-
стосування як в математиці, так і далеко за
її межами – в топології, теорії функцій, те-
орії диференціальних рівнянь, алгебраїчній
геометрії, квантовій механіці, кристалогра-
фії, криптографії і багатьох інших областях
математики і природознавства. Загальність
теорії груп, широта її застосувань зумовле-
на тим, що вона вивчає властивості дій в їх
чистому вигляді,  абстрагуючись як від
природи елементів, над якими виконується
дія, так і від природи самої дії.

Досить висока абстрактність поняття
групи робить його непростим для сприйнят-
тя: тим, хто вперше знайомиться із цим по-
няттям, важко «побачити» серед множин
елементів різної природи із заданими на них
різними операціями, одну й ту саму групу.

Для студента математичних спеціаль-
ностей педагогічного університету чітка
сформованість поняття групи просто необ-
хідна. Як зазначав академік П.С.Александ-
ров [1], оволодіти поняттям групи (а також
кільця, поля) повинен «кожен, хто викла-
дає, або збирається викладати математику в
середній школі, оскільки в світлі цих загаль-
них алгебраїчних понять проявляється
структура елементарної математики». Ро-
зуміння суті поняття групи, а не формальне

знання означення необхідне студентам в
процесі навчання не лише для опанування
матеріалу курсу вищої алгебри, а й при
розгляді груп геометричних перетворень в
курсі аналітичної геометрії, груп Пуанкаре,
Галілея і Лоренца в курсі фізики, груп Лі в
курсі диференціальних рівнянь.

Проблема вивчення елементів сучасної
алгебри (зокрема теорії груп) в середній
школі розглядалась багатьма математиками
і методистами. Вперше в шкільний курс
математики така абстрактна алгебраїчна
структура як поле була введена в 1915 році
в Росії. Ця прогресивна ідея була запропо-
нована професором Київського університе-
ту Д.О.Граве. На актуальності проблеми, на
«необхідності проникнення духу сучасної
алгебри в елементарну математику і геоме-
трію» наголошували А.Ліхнелович (Фран-
ція, 1953), Ж.Папі (Бельгія, 1961), акад.
П.С.Александров (Радянський Союз, 1935).
За впровадження узагальнюючих понять
(відношення, група, поле, лінійний простір)
– як результат вивчення – виступали
А.І.Маркушевич, Г.А.Гінзбург, Ш.Х.Міхе-
лович. І хоча спроби в Радянському Союзі
в 60-х рр. ХХ століття реформувати шкіль-
ний курс математики з метою «органічного
поєднання в єдиному курсі класичних і су-
часних розділів математики» не вдалися,
науково-методичні пошуки в цьому напря-
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мі тривали (К.П.Захарова (1967), Сайєд
А.Ріад Абдель (1974)). Серед останніх до-
сліджень можна відзначити дисертаційне
дослідження І.В.Васильєвої (Росія, 2002), в
якому проблему організації узагальнення
знань про числові множини пропонується
розв’язати шляхом побудови його на осно-
ві поняття алгебраїчної структури. Відмі-
тимо також, що достатня увага приділяєть-
ся висвітленню елементів сучасної матема-
тики в науково-популярній літературі (жу-
рнали «Квант», «Соросовский образова-
тельный журнал» тощо).

Науково-методичних праць, присвяче-
них методиці введення поняття групи в кур-
сі вищої алгебри університету, зокрема пе-
дагогічних, немає. Основоположними
принципами розробки даної методики вва-
жаємо наступні принципи: навчання на ви-
сокому науковому, але доступному рівні
складності; відповідність рівня абстрактнос-
ті подання матеріалу потенціальним можли-
востям студента щодо його сприйняття; на-
ступність (що, зокрема, передбачає і активне
використання конкретних різноманітних
прикладів) і професійна спрямованість.

Метою даної статті є розробка ме-
тодики введення і формування поняття
групи в курсі вищої алгебри педагогічного
університету.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Поняття групи, як і більшість абст-
рактних математичних понять, має тривалу
історію формування і становлення, є ре-
зультатом поступового узагальнення ре-
зультатів різних галузей математики ХІХ
ст., зокрема геометрії, теорії чисел і теорії
рівнянь.

Термін ,,група'' вперше використав Га-
луа в 1829 р. в статті, присвяченій розв'язу-
ванню рівнянь в радикалах. Галуа не дає
означення групи. Під групою він розуміє
множину підстановок, замкнену відносно
операції множення. Однак сталої терміно-
логії ним не було встановлено: він називає
,,групами'' і підгрупу H , і множину

{ }= |xH xa a HÎ , де x HÏ . Із виходом
``Trait e¢  des substitiones et des equations
algebriques''  (1870)  Жордана,  в якому,  як

зазначав сам автор, були лише коментарі до
робіт Галуа, термін ,,група'' став загально-
вживаним.

Означення абстрактної скінченної гру-
пи дав А.Келі в статті ,,On  the  theory  of
groups, as depending on the symbolic equation

= 1nq '' (1854): ,,Множина символів
1, , ,...a b , різних між собою, і таких, що
добуток будь-яких двох з них (не важливо,
в якому порядку вони взяті) або добуток
будь-якого з них на самого себе належить
цій же множині, називається групою''. Келі
окремо не зазначає, що множина 1, , ,...a b
скінченна, однак це стає зрозуміло при ана-
лізі властивостей введеного ним поняття, а
саме: якщо кожен елемент групи G  по-
множити зліва, або справа, на деякий еле-
мент a , то отримаємо групу G , або, що те
ж саме, якщо символи групи перемножити
так, як показано на таблиці, то кожен її ря-
док, так як і кожен стовпчик, будуть місти-
ти всі символи 1, , ,...a b .

Таблиця 1
Множники праві

1 a b K

1 1 a b K

a a 2a ab K

b b ba 2b K

ліві

K K K K K

Опублікована в 1854 р. стаття, на жаль,
залишилась непоміченою. Однак, коли в
1878 р. Келі повторно в двох різних журна-
лах опублікував її, поняття групи отримало
визнання.

Водночас означення групи з'являється в
дещо іншому контексті, а саме в контексті
групи ,,класів функцій'', в алгебраїчній тео-
рії чисел. Кронекер (1870) розглядає скін-
ченну множину ,,функцій'' ', ' , ' ,...J J J¢ ¢¢  та-
ких, що з кожних двох ,,функцій’’ можна
певним чином отримати третю. Він припус-
кає,  що в такій множині виконуються ко-
мутативний і асоціативний закони, а також,
що ' ' ' 'J J JJ¢ ¢¢¹ , якщо ' 'J J¢ ¢¢¹ . Сам Кро-
некер свої результати не пов'язує з теорією
груп, але Г.Вебер (1882) дає дуже схоже
означення групи як системи, в якій із будь-
яких двох елементів можна отримати тре-
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тій елемент так, щоб виконувались наступ-
ні умови:

1. ( ) ( )= =r s t r s t r s tJ J J J J J J J J ;
2. з того,  що =r sJJ JJ , випливає, що
=r sJ J .
Однак таке означення має місце лише

для скінченних груп; у випадку нескінчен-
них груп необхідною є умова існування
оберненого елемента. На це звертає увагу
сам Вебер в ,,Lehrbuch der Algebra''
(,,Підручник з алгебри'', 1895).

В 1882-83 рр. фон Дік (докторант Клей-
на) запропонував інше означення абстракт-
ної групи за допомогою твірних елементів і
визначальних співвідношень. Наприклад,
циклічну групу G  порядку n  можна озна-
чити наступним чином: =G a , = 1na . В
симетричній групі 3S  твірними елемента-
ми можна взяти 1a  і 4a , для яких справед-
ливі співвідношення: 2

1 = 1a , 3
4 = 1a ,

( )2
1 4 = 1a a . Варто зауважити, що кількість

співвідношень повинна бути достатньою
для того, щоб вони визначали лише одну, з
точністю до ізоморфізму, групу. Це озна-
чення широко використовується, зокрема, в
топології.

На рис. 1 показано, яким тривалим був
процес формування сучасного поняття
групи.

Рис. 1
Варто зауважити, що між двома лініями

розвитку поняття зв'язок сумнівний, хоча
достовірно відомо, що Бернсайд читав ро-
боти Фробеніуса (правда пізніше), і навіть
змушений був двічі наводити докази того,

що не знав про надруковані результати
Фробеніуса.

Для розвитку теорії груп велике зна-
чення мали підручники Серре ``Cours
d'alg è bre supe¢ rieur''(1849), Сальмона
``Modern Higher Algebra'' (1859), Вебера
``Lehrbuch der Algebra'' (1895) і, звичайно,
монографія Бернсайда ``Theory of Groups of
Finite Order'' (1897). Однак в них розгляда-
лись переважно скінченні групи. В пода-
льшому стало зрозуміло, що скінченність
групи є досить сильним і не завжди приро-
днім обмеженням.  Теорія скінченних груп
не могла задовольняти потреби геометрії,
теорії автоморфних функцій, топології, в
яких почали виникати структури, подібні
до груп, але нескінченні. Крім того поза
межами теорії залишались такі найпростіші
і важливі групи, як, наприклад, адитивна
група Z  цілих чисел. Тому скінченна тео-
рія груп мала стати частиною загальної те-
орії.

Вперше основи теорії груп без обме-
ження їх скінченності було викладено в
монографії ,,Абстрактна теорія груп'' (1916)
О.Ю.Шмідта – студента-п'ятикурсника Ки-
ївського університету Св. Володимира.

Означення 1 [2]. Непорожня множина
G  з композицією називається групою, як-
що композиція задовольняє наступні вимо-
ги.

1. Добуток будь-яких двох елементів із
G  сам належить до G .

2. Символічне множення є асоціатив-
ним;  наприклад,  для будь-яких трьох еле-
ментів , ,a b c  із G ( ) ( )a bc ab c= .

3. В G  знайдеться принаймні один
елемент e , що задовольняє умову ae a=
для всіх елементів a  в G .

4. Існує елемент e , що задовольняє ви-
могу 3 такий, що для кожного a  в G  існує
x  в G  із умовою ax e= .

Далі доводиться,  що в групі ea a= ,
xa e= . Шмідт зазначає, що використовує
означення, запропоноване Е.Х.Mур’ом і
Л.Діксоном.

Схоже означення зустрічаємо в моно-
графії Б.Л. ван дер Вардена [3].

Означення 2 [3]. Непорожня множина
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G  елементів довільної природи (напри-
клад, чисел, відображень, перетворень) на-
зивається групою, якщо виконуються чо-
тири наступні умови.

1. Заданий закон композиції, який кож-
ній парі елементів ,a b  із G  співставляє
третій елемент c  цієї ж множини, який на-
зивають, як правило, добутком елементів
a  і b  і позначають через ab  або через
a b× .

2. Закон асоціативності.  Для будь-
яких трьох елементів , ,a b c  із G  має місце
рівність ab c a bc× = × .

3. В G  існує (ліва) одиниця , тобто
елемент e , що виділяється наступною вла-
стивістю: ea a=  для всіх a  із G .

4. Для кожного елемента a  із G  існує
(принаймні) один (лівий) обернений еле-
мент 1a-  в G , що виділяється властивістю:

1a a e- = .
Формулюванню умов 3)-4) в такий спо-

сіб, як у означенні 2, притримується і
Б.Хупперт [4].

Для спрощення викладу теоретичного
матеріалу, економії часу, на нашу думку,
доцільно в означенні поняття групи вима-
гати виконання більш посилених умов 3)-
4), а саме, щоб одиниця і обернений еле-
мент були двосторонніми (як правими, так і
лівими). Так, зокрема, ці умови формулю-
ються в [5]-[7].

Означення 3 [5]. Моноїд G , всі елеме-
нти якого оборотні, називається групою.
Іншими словами передбачається, що вико-
нуються наступні аксіоми:

1. на множині G  визначена бінарна
операція: ( , )x y xy® .

2. операція асоціативна: ( ) ( )xy z x yz= ;
3. G  має нейтральний (одиничний)

елемент e : xe ex x= =  для всіх x GÎ ;
4. для кожного елемента x GÎ  існує

обернений 1x- : 1 1xx x x e- -= = .
Означення 4 [6]. Непорожня множина

G , на якій визначено бінарну операцію *,
називається групою, якщо виконуються
такі умови:

1. операція * асоціативна;
2. в G  існує нейтральний елемент h ;

3. для кожного елемента a GÎ  в мно-
жині G  існує симетричний елемент 'a .

Означення 5 [7]. Групою називається
деяка множина елементів ( , , ,...)G a b c  з
бінарною операцією, яка називається
«композицією», такою, що виконуються:

G0. Закон замкнутості. Для кожної впо-
рядкованої пари елементів ,a b  із G  добу-
ток ab c=  існує і є однозначно визначеним
елементом із G .

G1.  Асоціативний закон. ( ) ( )ab c a bc= .
G2. Існування одиниці. Існує такий еле-

мент 1,  що 1 1a a a= =  для будь-якого
a GÎ .

G3. Існування оберненого елемента.
Для всякого елемента a GÎ  існує такий
елемент 1a G- Î , що 1 1 1a a aa- -= = .

В навчальній літературі зустрічаються
також наступні означення.

Означення 6 [8]. Півгрупа називається
групою, якщо в ній існує нейтральний еле-
мент e  такий, що при всіх a  з групи

* *a e e a a= =  (через *  позначено знак
дії), і для кожного елемента існує оберне-
ний такий, що 1 1* *a a a a e- -= = .

Означення 7 [9]. Асоціативний групоїд
G , що має нейтральний елемент, називаєть-
ся групою, якщо для кожного елемента
g GÎ  існує обернений елемент g¢ .

Означення 8 [10]. Алгебра ,*, 'A G=
називається групою, якщо головні її опера-
ції задовольняють умови (аксіоми):

(1) бінарна операція * асоціативна, тоб-
то для будь-яких елементів , ,a b c  із G

*( * ) ( * )*a b c a b c= ;
(2) в G  існує правий нейтральний еле-

мент відносно операції *, тобто такий еле-
мент, що *a e a=  для будь-якого елемента
a  із G ;

(3) для будь-якого елемента a  із G
* 'a a e= .

Як далі роз’яснює сам автор, відповідно
до означення 8 група – це непорожня мно-
жина з двома операціями на ній – бінарною
* і унарною ' , причому бінарна операція
асоціативна і володіє правим нейтральним
елементом, а унарна операція є операцією
переходу до правого симетричного елемен-
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та відносно бінарної операції і, значить,
кожний елемент групи має правий симет-
ричний йому елемент відносно бінарної
операції групи *.

Означення 9 [11]. Групою називають
множину G  з однією алгебраїчною опера-
цією, асоціативною (хоча не обов’язково
комутативною), причому для цієї операції
повинна існувати обернена операція.

Означення 6 і 7 дуже прості для за-
пам’ятовування, але (як і означення 8,9) не
зручні для перевірки того, чи є деяка задана
множина відносно операції групою.  Крім
того, вимагається додаткове знання понять
«півгрупа», «групоїд» (понять, які в подаль-
шому в курсі алгебри не використовуються).
Означення 8 надзвичайно громіздке. А в
означенні 9 потрібно наперед домовитись,
що розуміти під оберненою операцією: цей
термін автор до цього використовував лише
для операцій віднімання і ділення, заданих на
числових множинах (розглядаючи об’єкти
нечислової природи, треба прийняти, що під
оберненою операцією слід розуміти існуван-
ня для довільних двох елементів ,a b  із G
однозначно визначених елементів ,x y  та-
ких, що ax b= , ya b= ).

На думку авторів, в курсі вищої алгебри
найбільш доцільним є формулювання
означення поняття групи саме у вигляді
переліку аксіом. Такий алгоритмічний під-
хід дозволяє чітко виділити суттєві власти-
вості поняття групи, забезпечити зручність
перевірки, чи є деяка множина відносно
заданої операції групою.

При цьому варто включити в означення
чотири аксіоми, виокремлюючи вимогу
бінарної алгебраїчності операції (тобто її
виконуваності для довільних двох елемен-
тів множини G , однозначності, залежності
від порядку запису множників і замкненос-
ті).  Якщо цю умову не виділити окремо в
означенні (не акцентувати на ній увагу),
студенти часто забувають її перевіряти, не-
хтують нею.

Щоб підкреслити, що «група» і «мно-
жина» – це абсолютно різні поняття, які
нерідко ототожнюються студентами, доціль-
но вести мову не про множину із заданою

на ній операцією, а про пару ;*G , де G –
непорожня множина, * – операція, задана
на ній.

В [12] авторами подано наступне озна-
чення поняття групи.

Означення 10 [12]. Впорядкована пара
;*G , де G  – непорожня множина, нази-

вається групою, якщо виконуються наступ-
ні умови:

1) *  – бінарна алгебраїчна операція, за-
дана на множині G ;

2)операція *  асоціативна на G , тобто
для будь-яких елементів , ,a b c  із G  спра-
ведливо: ( ) ( )* * = * *a b c a b c ;

3)в G  існує нейтральний відносно *
елемент e , тобто такий, що * = * =a e e a a
для всіх a GÎ ;

4)для будь-якого елемента a GÎ  існує
симетричний до нього елемент 'a GÎ , тоб-
то такий, що * ' = '* =a a a a e .

Умови 1)-4) називають аксіомами групи.
В курсі «Лінійна алгебра» при вивченні

теми «Алгебраїчні структури» (початок І
семестру), коли студенти вперше зустріча-
ються із поняттям групи, варто обмежитись
лише означенням групи. Досвід показує,
що розглядати на даному етапі властивості
груп, а також поняття підгрупи, критерій
підгрупи і т.д. не зовсім доцільно, оскільки
тоді студенти засвоюють даний матеріал на
досить низькому рівні. Варто зосередитись
лише на вивченні означення групи, сфор-
мувати вміння «бачити» групу, наводити
різноманітні приклади груп. Місце теми
«Алгебраїчні структури» в курсі вищої ал-
гебри зумовлює певну специфіку добору
прикладів: на цьому етапі студенти знають
небагато прикладів нечислових множин.
Зокрема, вони ще не знайомі із поняттями
матриці, підстановки, класу лишків тощо.
Щоб у студентів не склалось враження про
те, що групами можуть бути лише числові
множини, слід активно використовувати
приклади множин нечислової природи, ві-
домі з шкільного курсу математики: групу
векторів площини відносно дії додавання,
групу поворотів кола відносно центра то-
що.
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В самому курсі «Лінійна алгебра» по-
няття групи можна безпосередньо не вико-
ристовувати. Проте досить висока абстракт-
ність цього поняття вимагає значної кілько-
сті часу на його осмислення. Тому до
сприйняття теоретичного матеріалу теми
«Групи» (курс «Алгебра і теорія чисел»)
студентів необхідно заздалегідь підготува-
ти. Варто відмітити, що автори є прихиль-
никами ідеї доцільності пропедевтичного
ознайомлення учнів старшої школи із еле-
ментами теорії груп, зокрема в системі гурт-
кової роботи. Зауважимо, що в США і де-
яких країнах Європи поняття групи та ізо-
морфізму груп включені до основного кур-
су математики середньої школи.

Необхідність введення поняття групи на
початку курсу вищої алгебри зумовлена та-
кож потребою аналітичної геометрії (в курсі
якої розглядаються групи перетворень) у
сформованому уявленні про поняття групи.
В зв’язку з цим постає питання про узгод-
женість введеного означення і означення, яке
пропонується в курсі геометрії. З цією метою
авторами було детально проаналізовано під-
ходи до означення поняття групи в сучасних
підручниках з геометрії.

Означення 11 [13]. Групою називається
пара ( , )G o , де G  – непорожня множина,
на якій задана бінарна операція o  (закон
композиції) і виконуються наступні три
умови (аксіоми):

1)Бінарна операція o  асоціативна, тоб-
то для будь-яких елементів , ,a b c GÎ  має-
мо: ( ) ( )a b c a b c=o o o o .

2)В множині G  існує такий елемент e
(нейтральний елемент), що a e a=o  для
будь-якого елемента a  із G .

3) Для будь-якого елемента a  із G  іс-
нує такий елемент a¢  (симетричний еле-
мент), що 'a a e=o .

В даному означенні вимагається існу-
вання односторонніх (правих) нейтрально-
го і симетричного елементів.

На 1 курсі доводити еквівалентність
означень 10 і 11 не доцільно, оскільки, як
показує досвід, до сприйняття абстрактного
матеріалу сучасні першокурсники абсолю-
тно не підготовлені (в шкільному курсі ма-

тематики елементи абстрактної математики
відсутні).  Однак зауважити,  що умови 3)  і
4) означення 10 можна послабити, вимага-
ючи лише існування односторонніх (одно-
часно правих, або одночасно лівих) нейт-
рального і симетричного елементів, слід
обов’язково: саме означення 11 широко
використовується в геометрії та фізиці і
студент повинен бачити, що це означення
рівносильне означенню 10. При цьому не-
обхідно також відмітити, що система аксі-
ом, утворена в результаті заміни аксіом 3) і
4) означення 10 на аксіоми 3· ) *a e a=
(правий нейтральний) і 4· ) '*a a e=  (лівий
симетричний) в загальному випадку визна-
чати групу не буде (див. [14]). В курсі «Ал-
гебра і теорія чисел» до цього питання слід
обов’язково повернутись і довести еквіва-
лентність означень.

Після формулювання означення групи,
слід зауважити, що часто для позначення
групової операції замість знака *  викорис-
товують більш звичні знаки: +  і × . Якщо
беруть знак + , то алгебраїчну операцію
називають додаванням, групу відносно цієї
операції – адитивною, нейтральний еле-
мент – нульовим або просто нулем, симет-
ричний – протилежним елементом, і таку
форму запису називають адитивною. Якщо
використовують знак × , то алгебраїчну
операцію називають множенням, групу
відносно цієї операції – мультиплікатив-
ною, нейтральний елемент – одиничним
або просто одиницею, симетричний – обе-
рненим елементом, і таку форму запису
називають мультиплікативною. На практи-
ці знак ×  часто пропускають, тобто замість
a b×  пишуть просто ab .

Серед важливих прикладів груп, про які
обов’язково слід згадати, – одинична (ну-
льова) група, адитивні групи , ,Z Q R , муль-
типлікативні групи * *,Q R .

Раніше авторами було розроблено ме-
тодику введення поняття бінарної алгебраїч-
ної операції, ознайомлення із яким бажано
провести перед вивченням поняття групи в
курсі вищої алгебри. Для закріплення знань
студентів про поняття бінарної алгебраїч-
ної операції було запропоновано самостій-



© Trebenko D., Trebenko O.

131

но (або за допомогою навчально-
методичного забезпечення) скласти зведе-
ну таблицю властивостей операцій, заданих
на певних конкретних множинах (табл. 2).

Таблиця 2
ВластивостіМно-

жина
M

Опе-
рація

*
асо-
ціат.

нейтр
елем.

си-
метр.
елем.

ко-
мут

додав + 0 – +N
множ + 1 – +
додав + 0 a- +Z
множ + 1 – +
додавQ
множ
додав

{ }

*

\ 0
Q
Q

=
множ

додавR
множ
додав

{ }

*

\ 0
R
R

=
множ

До першої колонки слід додати також
множини: 2Z парних цілих чисел, 2 'Z  не-
парних цілих чисел, Q+  додатних раціона-
льних чисел, R+  додатних дійсних чисел
тощо  (перелік множин може бути допов-
нений на розсуд викладача). Відмітимо, що
зазвичай для ілюстрації поняття групи сту-
денти використовують приклади універсаль-
них множин: , ,Z Q R , або їхніх підмножин:

* *,Q R . Важливо звернути увагу також на
множини виду [ 5]Z , *[ 3]Q  тощо.

Під час вивчення поняття групи ство-
рена таблиця дозволяє ефективно зеконо-
мити час: додаткова перевірка виконання
властивостей 1)-4) не потрібна, студенти
можуть допомагати викладачу наводити
приклади як тих множин,  що є групами
відносно певних операцій, так і тих, які не
є. В результаті аналізу до таблиці може бу-
ти доданий ще один стовпчик, в якому за-
значається, чи є відповідна множина відно-
сно конкретної операції групою, чи ні. По-
рівняльний аналіз у вигляді таблиці дозво-
ляє також підкреслити той факт, що віднос-
но різних операцій одна і та сама множина
може бути групою, а може й не бути.

Для формування поняття групи на
практичному занятті бажано розглянути

вправи на зразок наступних:
1. Визначити, чи є групою відносно

операції додавання: а) множина парних ці-
лих чисел; б) множина непарних цілих чи-
сел.

2. Визначити, чи є групою множина
{ }* 1,1Z = -  відносно операції: а) додавання;

б) множення.
3. Перевірити, чи утворює групу мно-

жина M  всіх чисел виду 3k  , де k ZÎ , від-
носно дії: а) додавання; б) множення.

4. Довести, що множина всіх поворотів
кола навколо свого центра є групою відно-
сно композиції поворотів.

5. Визначити, чи утворює групу мно-
жина M  пар ( , )a b  цілих чисел відносно
операції *, заданої наступним чином:

2
1 1 2 2 1 2 1 2( , )*( , ) ( , ( 1) )aa b a b a a b b= + - + .

При вивченні теми «Групи» в курсі
«Алгебра і теорія чисел» (3-4 семестр) слід
пригадати означення, введене на першому
курсі, актуалізувати сформовані знання,
вміння і навички, розширити обсяг уявлень
про дане поняття, розглядаючи ряд еквіва-
лентних означень, детально вивчаючи загаль-
ні елементарні властивості груп, розгляда-
ючи різноманітні приклади груп,  що рані-
ше (на 1 курсі) не вивчались: симетричну
групу підстановок nS , циклічні групи (скін-
ченні та нескінченні), адитивні групи [ ]Z i
цілих гаусових чисел, ( )nM P  всіх квадра-
тних матриць над числовим полем P ,  а
також загальну лінійну групу ( )nGL R  всіх
невироджених матриць квадратних мат-
риць над полем R  дійсних чисел (та її під-
групи).

Так, доцільно звернути увагу, що у ви-
падку скінченної групи, умова 4) є зайвою
(див. також означення Келі). Для цього роз-
глядаємо наступну задачу.

Приклад. Нехай операція ×  є бінарною
алгебраїчною на скінченній множині M ,  і
нехай виконуються умови 1)-3) означення
10 групи. Довести, що < ; >M ×  – група.

Для узгодження введеного означення із
означеннями, які використовуються в суміж-
них математичних курсах, слід показати екві-
валентність означень 10 і 11, а також 10 і 12.
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Означення 12 [15]. Непорожня множи-
на G , в якій визначена операція множення,
називається групою, якщо виконуються
такі умови:

1. Операція множення асоціативна.
2. Для операції множення в множині G

здійсненна обернена операція – ділення,
тобто для будь-яких елементів a  і b  мно-
жини G  кожне з рівнянь =ax b  і =ya b
має у множині G  розв’язок і притому тіль-
ки один.

Означення 12 активно використовуєть-
ся в курсах «Числові системи» і «Теоретич-
на фізики».

Підвести під формулювання означення
12 можна, наприклад, в наступний спосіб.
На домашнє завдання пропонується склас-
ти таблицю Келі (табл. 3) для симетричної
групи підстановок 3S .

Таблиця 3
*

0a 1a 2a 3a 4a 5a

0a 0a 1a 2a 3a 4a 5a

1a 1a 0a 5a 4a 3a 2a

2a 2a 4a 0a 5a 1a 3a

3a 3a 5a 4a 0a 2a 1a

4a 4a 2a 3a 1a 5a 0a

5a 5a 3a 1a 2a 0a 4a
На занятті проводиться аналіз поміче-

них закономірностей. Так, елементи
0 1 2 3 4 5, , , , ,a a a a a a  зустрічаються у кожно-

му рядочку і кожному стовпчику таблиці
по одному разу. Чи випадково це? Ні, при-
чина в тому, що в групі кожне з рівнянь

=a x b×  і =ya b , ,a b GÎ , має єдиний
розв’язок.

Корисно розглянути різні означення
поняття групи на гуртковому занятті «Різні
означення групи та їхня еквівалентність».
При цьому викладач формулює різні мож-
ливі означення, пропонує студентам від-
шукати в навчальній і науковій літературі
інші означення, довести еквівалентність їх
означенню 10. На занятті про проведену
пошуково-дослідну роботу звітують студен-
ти. Викладач доповнює виступи студентів,
члени гуртка колективно доводять еквіва-
лентність означень. На цьому ж гуртково-
му занятті можна розглянути задачу з ма-

тематичної олімпіади, яка пропонувалась в
1975 р. на ІХ Всесоюзній математичній
олімпіаді для учнів 8 – 10 класів (див. [16]).

Задача. На дошці записано кілька нулів,
одиниць і двійок. Дозволяється витерти дві
різні цифри і замість них написати одну
цифру, що відрізняється від витертих (2
замість 0 і 1, 1 замість 0 і 2, 0 замість 1 і 2).
Довести,  що коли в результаті кількох та-
ких операцій на дошці буде записано тіль-
ки одну таку цифру, то вона не залежить
від порядку, в якому витирали цифри.

У системі задач шкільних математичних
олімпіад чільне місце займають функціона-
льні рівняння. Одним із методів їх розв’язу-
вання є груповий. Корисно (знову ж таки на
гуртковому занятті) ознайомити з ним май-
бутніх вчителів. Можна розглянути наступ-
ний приклад (ідея його розв’язання ґрунту-
ється на тому, що множина

{ }2 30 1

1 1 1
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1 1
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x x
f f

x x x
x fF f - +

= - =
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= ==

утворює комутативну групу відносно опе-
рації суперпозиції функцій, ізоморфну чет-
верній групі Клейна).

Приклад. Знайти функцію, визначену
на множині дійсних чисел, відмінних від 0,
1, -1, що задовольняє рівняння
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Для спрощення перевірки, чи є деяка
множина групою відносно певної операції
(якщо ця множина є підмножиною деякої
відомої групи), зручно використовувати
критерій підгрупи.

Теорема (критерій підгрупи). Нехай
;G ×  –  група.  Для того,  щоб непорожня

підмножина H  групи G  була підгрупою
цієї групи, необхідно і достатньо, щоб ви-
конувались умови:

1. якщо ,a b HÎ , то ab HÎ ;
2. якщо a HÎ , то 1a H- Î .
Мотивація введення: за означенням під-

групою групи G  є її непорожня підмножина
H , що сама є групою відносно операції, за-
даної в G . Перевіряти всі чотири аксіоми
групи досить довго –  постає питання про
зменшення кількості аксіом. Визначаємо ра-
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зом із студентами, які умови в підмножині
автоматично виконуються і можна не переві-
ряти. Ефективність використання даного
критерію легко побачити при розгляді на-
ступного прикладу.

Приклад. Довести, що множина nA  пар-
них підстановок утворює групу відносно
операції композиції.

Висновки. Як показують результати
апробації на базі Фізико-математичного
Інституту НПУ імені М.П.Драгоманова,
запропонована методика введення та фор-
мування поняття групи в курсі вищої алге-
бри є достатньо ефективною. Зауважимо,
що ознайомлення із поняттям групи відпо-
відно до даної методики цілком доступне
учням старшої школи, що підтверджує до-
свід роботи з учнями в системі МАН [17].

1. Александров П.С. Введение в теорию групп.
– М.: Учпедгиз. – 1938. – 128 с.

2. Шмидт О.Ю. Избр. труды. Матема-
тика. – М.: АН СССР, 1959. – 315 с.

3. Ван дер Варден Б.Л. Алгебра. – М.: Наука,
1976. – 648 с.

4. Huppert B. Endliche Gruppen. I. – Springer-
Verlag Berlin. Heidelberg, 1967. – 794 s.

5. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть
1. Основы алгебры: Учебник для вузов. – 3-е изд. –
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с.

6. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища шко-
ла, 1985. – 503 с.

7. Холл М. Теория групп. – М.: Изд-во иностр.
литер., 1962. – 468 с.

8. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. – М.: Нау-
ка, 1984. – 416 с.

9. Дорофеева А.В. Учебник по высшей мате-
матике для философских факультетов универ-
ситетов. – М.: Изд. Московского ун-та., 1971.

10. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. –
М.: Высш. шк., 1979. – 560 с.

11. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – Изд.
9. – М.: Наука, 1968. – 432 с.

12. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Алгебра і
теорія чисел:  У 2  ч.  –  Ч.1.  –  К.:  НПУ ім.
М.П.Драгоманова. – 2009. – 420 с.

13. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия.
В 2-х ч. – Ч.1. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с.

14. Mann H.B. On certain systems which are
almost groups // Bull. Amer. Math. Soc. – 50. – 1944.
– P.879-881.

15. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І.
Алгебра і теорія чисел:  У 2  ч..  –  Ч.2.  –  К.:Вища
школа, 1976. – 384 с.

16. Бородін О.І., Потьомкін Л.В., Сліпен-
ко А.К. Основні поняття сучасної алгебри: Посіб-
ник для самоосвіти вчителів. – К.: Рад. школа,
1983. – 112 с.

17. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Про деякі
аспекти організації учнівської наукової творчості
// Креативність і творчість – Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевче-
нка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка».
– Тематичний випуск №1. – К.: Гнозис, 2009. –
С.230-234.

Резюме. Требенко Д.Я., Требенко О.О. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
ГРУППЫ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ. В статье раскрыта история возникновения и
формирования понятия группы, проведен детальный анализ существующих подходов к опреде-
лению понятия группы в учебной и научной литературе. Предложена методика введения и
формирования понятия группы в курсе высшей алгебры. Подчеркнута необходимость согласо-
вания определения группы, предлагаемого в курсе высшей алгебры, с определениями, используе-
мыми в курсах аналитической геометрии и теоретической физики путем доказательства их
эквивалентности.

Ключевые слова: группа, определение понятия группы.
Summary. Trebenko D., Trebenko O. INTRODUCTION AND FORMING THE CONCEPT

OF A GROUP IN HIGHER ALGEBRA COURSE. A history of  the concept of  a group origin and
forming is exposed in the paper. A detailed analysis of existing approaches to define the concept of a
group in manuals and scientific literature is done. A method of introduction and forming the concept
of a group in Higher Algebra course is offered. A necessity to coordinate the definition of the concept
of a group proposed in Higher Algebra course with definitions used in Analytical Geometry and Theo-
retical Physics courses by proving their equivalence is underlined.

Keywords: group, definition of the concept of a group.
Стаття  представлена професором М.В.Працьовитий.

Надійшла до редакції 19.10.2009р.


	Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,
	Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,


