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Критические замечания по поводу книги В.Т. Рябухи “Последняя теорема Ферма. Три
элементарных доказательства”.

Досягнення математики у наш час рiдко коли стають предметом уваги журналiстiв.
Свого часу медiйний простiр заполонили лише повiдомлення про доведення гiпотези
Пуанкаре, та й то головна увага публiкацiй була зосереджена на вiдмовi Григорiя Пе-
рельмана одержати мiльйонний приз.

У серединi 90-х рокiв минулого столiття також широко обговорювалися у пресi мате-
матичнi результати англiйського i американського математика Ендрю Вайлза (Andrew
Wiles). Добре вiдомо, що з його доведення гiпотези Танiями-Шiмури для деяких елi-
птичних кривих випливає Велика Теорема Ферма ([1]).

Одним з наслiдкiв цього доведення було iстотне зменшення числа “ферматистiв”
— людей, якi займаються пошуком доведення цiєї теореми Ферма, часто не маючи
для цього достатньої математичної освiти. Ферматисти проявляють неабияку енергiю,
штурмуючи науковi установи своїми “доведеннями” i вимагаючи визнання. Замiсть своєї
основної дiяльностi, науковi спiвробiтники повиннi були займатися перевiркою числен-
них текстiв, що не мали жодної наукової вартостi.

Одна з цьогорiчних публiкацiй авторитетної газети “Голосу України” стосується ма-
тематики. На шпальтах цього видання харкiвський кандидат технiчних наук В. Т. Рябу-
ха претендує на прiоритет у доведеннi Великої Теореми Ферма, стверджуючи, що довiв
теорему Ферма швидше вiд Вайлза i лише через неувагу з боку київських математи-
кiв i вiдмову опублiкувати статтю в “Українському математичному журналi” результат
Рябухи не одержав визнання (див. [2]). У газетнiй публiкацiї В. Т. Рябуха рекламує
свою книгу [3], де, на його думку, мiститься доведення (i не одне) згаданої теореми
Ферма. Автор голослiвно стверджує у газетнiй статтi, що його книга рекомендована
математиками Росiйської Академiї Наук широкому коловi читачiв.

Не ставлячи перед собою мету повного аналiзу книги В. Т. Рябухи, зупинимося
лише на його “другому доведеннi” (с. 60). Автор зауважує, що з iснування розв’язку
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рiвняння Ферма (2a)n + (2b)n = (2c)n випливають порiвняння (2c)n ≡ (2b)n mod 2n та
(2c)n ≡ (2a)n mod 2n. Насправдi тут ми одержуємо два тривiальнi порiвняння 0 ≡ 0
mod 2n для кожних цiлих чисел a, b, c i зрозумiло, що з цих двох тривiальних порiвнянь
не можна вивести жодної суперечностi.

Зазначимо також, що у своїх передмовi до книги професор Вiталiй Лобода на хибно-
му припущеннi про правдивiсть доведення Рябухи будує свої негативнi оцiнки вчених з
Iнституту математики НАН України. При цьому вiн вдається до тону, не прийнятого в
наукових чи науково-популярних публiкацiях. З огляду на змiст книги, її не можна ре-
комендувати вчителям та учням старших класiв, для яких за словами автора передмови
вона призначена.

У своїй наступнiй публiкацiї газета “Голосу України” знову повертається до мате-
матики, її iсторiї, до досягнень українських математикiв i до тих проблем, якi стоять
перед розвитком нашої науки з огляду на складне економiчне положення у державi.
Частина публiкацiї присвячена думцi авторитетних вчених про книгу Рябухи. Вони
аргументовано констатують, що там не мiститься доведення Великої Теореми Ферма.
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