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ПРОСТІ ЧИСЛА ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Прості числа здавна привертали увагу математиків. Як відомо, 
просте число – це натуральне число, яке має рівно два різних натуральних 
дільники (лише 1 і саме число). Історія математики знає імена вчених, які 
чимало працювали над складанням таблиць простих чисел. Перші такі 
спроби робилися ще у Стародавній Греції. Для знаходження простих чисел 
давньогрецький учений Ератосфен (2ст. до н. е.) запропонував свій спосіб 
(«висіювання» простих чисел через «решето Ератосфена»). [4, с. 46] Він 
виписував усі числа від 1 до якогось числа а. Викреслював число 1, яке не 
є простим. Підкреслював число 2 і викреслював усі числа, які діляться на 
2, тобто числа 4, 6, 8, ... . Наступне незакреслене число 3 є простим. 
Ератосфен підкреслював це число і викреслював усі числа, які діляться на 
3. Підкреслював наступне невикреслене число 5, яке є простим, і т. д. У 
такий спосіб серед чисел, що не перевищують а, можна «висіяти» всі 
прості числа. Якщо «висіяти» всі прості числа, що не перевищують 30, то 
одержимо: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 – перші 10 простих чисел.  
[1, с. 124]. 

У 1603 році італійський математик П. Катальді опублікував першу 
відому нам таблицю простих чисел, менших від 750. В 1770 році 
німецький математик І. Ламберт надрукував таблицю найменших 
дільників усіх чисел, менших від 102 000, які не діляться на 2, 3 і 5. А в 
середині XIX століття у пресі з’явилися повідомлення, що до Віденської 
академії наук надійшов рукопис празького математика Якуба Філіпа 
Кулика. Дана праця містила таблицю дільників чисел, які не діляться 2, З і 
5, яку вчений розширив до 100 мільйонів. Редактор таблиць простих чисел 
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Лемер відвідав Відень і пересвідчився, що в бібліотеці академії 
зберігається сім великих томів рукописних таблиць «Великий канон 
дільників усіх чисел, які не діляться на 2, 3 і 5, і простих чисел між ними 
до 100 330 201 Кулика, публічного ординарного професора вищої 
математики у Празькому університеті». Найбільшим відомим простим 
числом станом на червень 2009 року є) [3, с. 84]. 

Прості числа мають досить широке практичне застосування за 
межами математики. В наші дні прості числа використовуються практично 
щодня, хоча люди про це не підозрюють. Сьогодні неможливо сказати, як 
прості числа будуть використовуватися в майбутньому. Відомий 
математик початку XX ст. – Г. Х. Харді, стверджував, що прості числа не 
мають реального застосування. Сорок років тому був відкритий потенціал 
простих чисел для комп’ютерної комунікації, і зараз вони життєво 
необхідні для повсякденного використання інтернету. Прості числа лежать 
в основі проблем, що стосуються цілих чисел. В наші дні комп’ютери 
зберігають всі дані у вигляді послідовності нулів та одиниць, яка може 
бути виражена цілим числом [5, с. 46]. Комп’ютерні програми множать 
числа, прив’язані до даних. Це означає, що під самою поверхнею лежать 
прості числа. Коли людина робить будь-які онлайн-покупки, вона 
користується тим, що є способи множення чисел, які складно 
розшифрувати хакеру, але легко покупцеві. Це працює за рахунок того, що 
прості числа не мають особливих характеристик – в іншому випадку 
зловмисник міг би отримати дані банківської картки [2, с. 100]. 

На сьогоднішній день комп’ютерні технології полегшили роботу з 
простими числами. Пропонуємо програму для складання таблиці простих 
чисел, яка написана на мові програмування C++.  
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//Title of this code 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
  
  
int main() 
{ 
    std::vector<size_t> vec{2}; 
    size_t max_value =; 
    for(size_t number =3; number < max_value ; number+=2) 
        if( std::all_of(vec.begin(), vec.end(), 

[&number](constauto& e){return(number%e)!=0;})){ 
            vec.push_back(number); 
    } 
    for(constauto& e: vec) 
        std::cout<< e <<"  "; 
} 
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МАТЕМАТИКА – НАЙСТАРОДАВНІША З УСІХ НАУК 
 

Математика – найстародавніша з усіх наук. Поняття числа – одне з 
основних понять математики – виникло з практичних потреб людини на 
світанку історії людства. Ще в давні часи математику називали «царицею 
наук», «ключем до всіх наук». Древньогрецький філософ Платон (VI ст. до 
н. е.) вважав математику знаряддям для вивчення філософії і над дверима 
Академії, будинку, де він займався з своїми учнями, звелів зробити напис: 
«Нехай сюди не входить ніхто, хто не знає геометрії». А одному з тих, хто 
бажав стати членом його школи, не знаючи геометрії, він сказав: «Іди геть! 
Ти не маєш знаряддя для вивчення філософії» (Для древньогрецьких 
учених математика була насамперед геометрією. Її вважали особливо 
важливою наукою) [1]. 

Видатні вчені всіх часів надавали математиці величезного значення. 
«Ніяке людське дослідження не може бути назване істиною, якщо 

воно не проходить через математичні доведення», – писав славнозвісний 
італійський художник, учений і інженер Леонардо да Вінчі (1452–1519) [4]. 

Видатний італійський фізик, механік і астроном Галілео Галілей 
(1564–1642) казав, що справжню філософію «описано у великій книзі, яка 
завжди відкрита нашим очам». Ця книга є Всесвіт, який треба навчитись 
читати, «написано ж ЇЇ мовою математики: букви цієї мови – круги, 
трикутники та інші математичні фігури» [3]. 

Великого значення надавав математиці і геніальний учений-
енциклопедист М. В. Ломоносов (1711–1765). Він писав: «Усе, що без того 
було темне, сумнівне і неправильне, математика зробила зрозумілим, 


