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Мета та цілі 
дисципліни

Мета: ознайомлення з основними поня тями та методами теорії звичайних 
диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку 
Цілі: викласти основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь та 
рівнянь із частинними похідними першого порядку, показати методи їх 
розв'язування та розв'язування задач Коні для них.
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 64 год., з них 32 год.
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лекційних та 32 год. лабораторних занять. Самостійної роботи: 56 год.
Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення даного курсу студент буде: 
знати:
класифікацію звичайних диференціа.і ьних рівнянь та систем рівнянь, 
методи їх розв'язування та розв'язування квазілінійних рівнянь із 
частинними похідними першого порядку, основні властивості розв'язків, 
формулювання задач Коші, доведення їх коректності, основи теорії 
стійкості за Ляпуновим для систем звичайних диференціальних рівнянь; 
вміти:
знаходити загальні розв'язки основних типів звичайних диференціальних 
рівнянь першого порядку, лінійних р внянь вищих порядків та лінійних 
систем рівнянь, квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого 
порядку та розв'язувати задачі Коші для них.

Ключові слова Диференціальні рівняння, рівняння з частиними похідними першого 
порядку, задача Коші.

Формат курсу Очний, дистанційний
Проведення лекційних, лабораторних робіт і консультацій.

Теми Тема 1. О сновні понят т я т еорії звичайних диф еренціальних р івнянь , 
найпрост іш і типи диф еренціальних ріс нянь.
Тема 2. Заміна зм інних та її використ ання при розв 'я зуван і звичайних  
диф еренціальних рівнянь.
Тема 3. Д еяк і найпрост іш і т ипи диф ереиціальних р івнянь і м ет оди їх 
р о зв  'язування: лін ійн і рівняння перш ого порядку, р івняння в повних диф е
ренціалах та звідні до них.
Тема 4. Інт егральні р івняння Вольт ера другого роду, т еорем а П ікара для 
інт егральних рівнянь.
Тема 5. Задача К ош і для норм ального звичайного диф еренціального  
рівняння перш ого порядку: існування та сдиніст ь р озв  язку.
Тема 6. Н еявні диф еренціачьні рівняння: м ет оди р о з в ’язування, задача  
Коші, особливі р озв  'язки. К олоквіум  N  І.
Тема 7. Д иф еренціальні р івняння вищ их порядків, задача Коші, м ет од по
ниж ення порядку.
Гема 8. Л інійні рівняння вищ ого порядку зі зм інними коеф іцієнт ами: 
задача Коші, власт ивост і р о з в 'язк ів л ін ійних однорідних рівнянь.
Тема 9. С т рукт ура р о зв 'я зку  лін ійних рівнянь, м ет од варіації ст алих , 
дійсні т а ком плексні розв 'язки л інійних рівнянь.
Тема 10. Ф ундамент альна сист ема ро  м  'язків л ін ійних однорідних рівнянь  
зі ст алими коеф іцієнт ами , м ет од невизначених коеф іцієнт ів.
Гема 11. Д иф еренціачьні р івняння Ейлера.
Тема 12. Н ормальні лін ійні сист еми звичайних диф еренціачьних рівнянь: 
основні понят т я та власт ивост і розв язків.
Гема 13. С ист еми лін ійних однорідних і неоднорідних р івнянь зі ст алими  
коеф іцієнт ами.
Тема 14. Н ормачьні т а динам ічні нелінійні сист еми звичайних  
диф еренціачьних рівнянь. Колоквіум  N  2.
Гема 15. Рівняння з част инними похідним и перш ого порядку: м ет оди  

відш укання загаченого розв'язку, задача Коші.
Тема 16. Д одат кові розділи  т еорії диф еренціачьних рівнянь.

Підсумковий
контроль,

форма

Іспит

з



Пререквізиги Для вивчення даного курсу студенти потрібні базові знаня з: 
- Алгебри та геометрії.

Математичного аналізу.
Навчальні ме- Презентації, лекції, інтерактивна комуі ікація
годи та техніки, 
які будуть ви
користовува
тися під час 
викладання 
курсу
Необхідне об
ладнання

Комп’ютер із необхідним програмним забезпеченням, доступ до Internet 
мережі.

Критерії оці
нювання (ок
ремо для кож
ного виду нав
чальної діяль
ності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 10% семестрової оцінки за контрольну роботу, 
максимальна кількість балів 10.
• Змістовий модуль 2: 10% семестрової оцінки за контрольну роботу, 
10% семестрової оцінки за колоквіум, максимальна кількість балів 20.
• Змістовий модуль 3: 10% семестрової оцінки за контрольну роботу, 
10% семестрової оцінки за колоквіум, максимальна кількість балів 20.
• іспит: 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Списування та втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро- 
чесності в написанні завдань є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою склад звою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та лабораторні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз
начених для виконання всіх видів робіт, передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані при поточ
ному контролі та бали підсумкового готування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до 
заліку чи 
екзамену.

Означення розв'язків і формулювання задач для звичайних 
диференціальних рівнянь, інтегровні типи звичайних диференціальних 
рівнянь, інтегральні рівняння Вольтерра, задача Коші для нормального 
диференціального рівняння першого порядку, неявні диференціальні 
рівняння, нормальні системи диференціальних рівнянь та диференціальні
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рівняння вищого порядку, лінійні рівняння вищого порядку зі змінними 
коефіцієнтами, лінійні рівняння вищого порядку зі сталими 
коефіцієнтами, системи лінійних диференціальних рівнянь, системи 
лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, нормальні 
загальні системи диференціальних рівнянь, диференціальні рівняння з 
частинними похідними першого порядку

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер
шенню курсу.

Схема курсу “Диференціальні рівняння” 
для студентів спеціальності 124 -- Системний аналіз

Тиж-
ні

Лекційний курс Практичні заняття К-сть
год
сам.
роб.

Назва теми
К-сть
год Назва теми

К-сть
год

1 2 3 4 5 6
1 Основні поняття теорії зви

чайних диференціальних р ів 
нянь, найпростіші типи ди
ференціальних рівнянь

2 Рівняння з відокремлюва
ними змінна ми, однорідні 
рівняння першого порядку

2 3,5

2 Заміна змінних та її 
використання при розв я- 
зувані звичайних дифе
ренціальних рівнянь

2 Рівняння, звідні до 
однорідних рівнянь

2 3,5

3 Д еякі найпростіші типи ди
ференціальних рівнянь і м е
тоди їх розв ’язування: ліній
ні рівняння першого порядку, 
рівняння в повних диферен
ціалах та звідні до них

2 Л інійні рівняння першого 
порядку, рівняння Бернуллі

2 3,5

4 Інтегральні рівняння Воль- 
тера другого роду, теорема 
ГІікара для інтегральних р ів
нянь

2 Рівняння в повних дифе
ренціалах та звідні до них

2 3,5

5 Задача Коші для нор- 
мального звичайного ди
ференціального рівняння 
першого порядку: існування 
та єдиність розв язку

2 Контрольна робота №  1 2 3,5

6 Неявні диференціальні р ів 
няння: мет оди розв'язуван
ня, задача Коші, особливі р о 
зв 'язки. Колоквіум N 1

2 Неявні рівняння першого 
порядку

2 3,5

7 Диференціачьні рівняння ви
щих порядків, задача Коші, 
мет од пониж ення порядку

2 Диф еренціагьн і рівняння 
вищого порях )ку

2 3,5

8 Лінійні рівняння вищого по
рядку зі змінними коефіцієн
тами: задача Коші, власти
вості розв язків лінійних

2 Лінійні однорядні рівняння 
зі сталими коефіцієнтами 
та звідні до них

2 3,5
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однорідних рівнянь
9 Структура розв язку ліній

них рівнянь, мет од варіації 
сталих, дійсні та комплексні 
розв 'язки лінійних рівнянь

2 Лінійні неоднорідні р ів
няння зі сталими коефі
цієнтами: мет оди варіа
ції сталих і невизначених 
коефіцієнтів

2 3,5

10 Фундаментальна система 
розв 'язків лінійних одно
рідних рівнянь зі сталими 
коефіцієнтами, метод  
невизначених коефіцієнтів

2 Лінійні неоднорідні р ів 
няння: мет од невизна
чених коефіцієнтів (11)

2 3,5

11 Диф еренціальні рівняння  
Ейлера

2 Контрольна робота №  2 2 3,5

12 Нормальні лінійні системи 
звичайних диференціальних 
рівнянь: основні поняття та 
властивості розв 'язків

2 Системи лін йних однорід
них рівнянь зі сталими 
коефіцієнтами

2 3,5

13 Системи лінійних одно
рідних і неоднорідних рівнянь  
зі сталими коефіцієнтами

2 Системи лінійних неодно
рідних рівня) іь зі сталими 
коефіцієнта т

2 3,5

14 Нормальні та динамічні 
нелінійні системи звичайних 
диференціачьних рівнянь. 
Колоквіум N  2

2 Нелінійні нормальні сис
теми

2 3,5

15 Рівняння з частинними по
хідними першого порядку: 
методи відшукання загаль
ного розв'язку, задача Коші

2 Рівняння з частинними 
похідними першого поряд
ку

2 3,5

16 Додат кові розділи т еорії ди
ференціальних рівнянь

2 Контрольна робот а №  3 2 3,5

Разом 32 32 56
Викладач: Бугрій О.М. Викладачі: Бугрій О.М., 

Лопушанська Г.П.
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