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Адреса 

викладання 

дисципліни 
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Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Механіко-математичний факультет,  

кафедра алгебри, топології та основ математики 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

11 Математика та статистика, 111 Математика 

Викладачі 

дисципліни 

Мельник Іванна Орестівна, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри, 

топології та основ математики; 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Роб. тел. (032) 239 41 72 

e-mail: ivanna.melnyk@lnu.edu.ua, 

м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 375. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій або практичних 

занять (за попередньою домовленістю). Можливі 

консультації онлайн через Telegram, а також в Zoom (за 

попередньою домовленістю). Для погодження часу 

консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка 

дисципліни 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3343 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Теоретико-числові алгоритми» є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 111 

«Математика» для освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в 

сьомому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Вивчення дисципліни «Теоретико-числові алгоритми 

криптографії» необхідне для засвоєння матеріалу 

пов’язаних з нею дисциплін, які будуть викладатись на 

курсах, а також дозволить майбутнім фахівцям 

використовувати набуті знання в своїй професійній 

діяльності. 
 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою дисципліни «Теоретико-числові алгоритми 

криптографії» є ознайомлення та оволодіння сучасними 

методами та алгоритмами криптографії, теоретичними 

положеннями та основними застосуваннями теорії 

чисел в криптографії та захисті інформації. 

Завдання дисципліни: вивчення базових понять теорії 

чисел, алгоритмів теорії чисел із застосуванням їх у 

криптографії та захисті інформації, підготовка до 
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використання набутих знань в подальших спеціальних 

навчальних курсах. 
 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Василенко О. Н. Теоретико-числовые алгоритмы в 

криптографии, МЦНМО, 2003. 

2. Вербіцький О. В. Вступ до криптології, ВНТЛ. – Львів, 

1998. 

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. 

Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 

4. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. 

– М., Мир, 1976. 

5. Koblitz N. Algebraic aspects of cryptography, Springer-

Verlag. – 19983.  

Додаткова 

1. Акритас А. Основы компьютерной алгебры с 

приложениями: Пер. с англ. – М., Мир, 1994. 

2. Кнут Д. Искусство програмирования для ЭВМ. – т. 2. – 

М., Мир, 1977. 

3. Боревич З. И., Шафаревич И. Р. Теория чисел. – М.: 

Наука, 1970. 

4. Кокс Д., Литтл Дж., О’Ши Д. Идеалы, многообразия и 

алгоритмы. Введение в вычислительные аспекты 

алгебраической геометрии и коммутативной алгебры: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. 

5. Коблиц Н, Введение в эллиптические кривые и 

модулярные формы: Пер. с англ. – М., Мир, 1988. 

6. Ленг С. Алгебра. –М., Мир, 1986. 

7. Лидл Р., Нидеррайтер Г. Конечные поля. В 2-х т. – М., 

1988. 

8. Криптографічний захист інформації. Цифровий 

підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. 

Формування та перевіряння. – Інформаційні технології. 

Національний стандарт України. – ДСТУ 4145- 2002. 

Обсяг дисципліни 120 годин, з них 64 години аудиторних занять. З них 32 

години лекцій, 32 години практичних занять та 56  годин 

самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу «Теоретико-числові алгоритми 

криптографії» студент буде: 

Знати: основні поняття теорії чисел, основні теоретико-

числові алгоритми криптографії, принципи побудови 

сучасних криптографічних систем та основні 

математичні методи, що лежать в їх основі, принципи 

побудови криптографічних алгоритмів та 

криптографічних стандартів та їх використання, основні 

напрямки розвитку сучасних криптосистем. 



Вміти: оцінювати складність криптографічної системи, 

оцінювати складність алгоритму, обирати необхідні 

алгоритми для розв’язання практичних задач, програмно 

реалізовувати основні теоретико-числові алгоритми для 

розв’язання типових задач криптографії. 

Ключові слова Алгоритм Евкліда, конгруенція, теорема Ейлера, теорема 

Ферма, символ Лежандра, тест простоти Соловея-

Штрассена, Міллера-Рабіна, дискретний логарифм, числа 

Ферма, числа Мерсенна, метод факторизації Ферма, ро-

метод Полларда. 

Формат 

дисципліни 

Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій 

для кращого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Основні поняття та задачі криптографії. Основні 

криптосистеми.  

Тема 2. Тестування чисел на простоту і побудова 

великих простих чисел  

Тема 3. Факторизація цілих чисел  

Тема 4. Алгоритми дискретного логарифмування  

Тема 5. Рівняння еліптичної кривої. Застосування 

еліптичних кривих для перевірки простоти і факторизації 

Тема 6. Факторизація многочленів над полями 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит – письмовий. 

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують 

ґрунтовних знань з дисциплін «Лінійна алгебра», 

«Загальна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», 

«Дискретна математика», «Теорія алгоритмів». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

дисципліни 

Лекції, виконання практичних завдань, консультації. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний центр для презентацій, спеціалізоване 

програмне забезпечення. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Результати навчальної діяльності студентів в семестрі 

оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

Контрольні роботи (лабораторні заняття): 25% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25. 

Колоквіуми (теоретична частина курсу): 25% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25. 

Іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів 50. 



Політика курсу Академічна доброчесність. Очікується, що студенти 

виконуватимуть навчальні завдання, завдання поточного 

та підсумкового контролю самостійно, не користуються 

недозволеними засобами, не видають за свої результати 

роботи інших людей. При використанні чужих ідей і 

тверджень у власних роботах посилаються на 

використані джерела інформації.  

Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції та лабораторні заняття дисципліни. 

За згоди декана та викладача дозволяється перейти на 

індивідуальний графік занять. У будь-якому випадку 

студенти зобов'язані дотримуватися термінів виконання 

усіх видів робіт, передбачених робочою програмою 

курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано після завершення курсу. 

Питання до 

екзамену 

1. Алгоритм Евкліда.  

2. Розширений алгоритм Евкліда. 

3. Бінарний алгоритм Евкліда 

4. Ефективні методі виконання арифметичних 

операцій над цілими числами.  

5. Детерміновані алгоритми тестування чисел на 

простоту. 

6. Ймовірнісні алгоритми тестування чисел на 

простоту. 

7. Алгоритм шифрування RSA. 

8. Алгоритм Діффі-Хеллмана. 

9. Числа Ферма. 

10. Псевдопрості числа Ейлера. 

11. Числа Кармайкла. 

12. Числа Мерсенна. 

13. Тест простоти Соловея-Штрассена. 

14. Тест простоти Міллера-Рабіна. 

15. Тести простоти для чисел спеціального вигляду. 

16. Метод факторизації Ферма. 

17. Ро-метод Полларда. 

18. Р-1-метод Полларда. 

19. Метод Шермана-Лемана. 

20. Дискретний логарифм. 

21. Р-метод Полларда для дискретного 

логарифмування. 

22. Дискретне логарифмування в простих полях. 

23. Еліптичні криві, їх властивості. 



24. Тестування на простоту з допомогою еліптичних 

кривих. 

 

Розробники:         Мельник І.О. 
 


