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                                                                               ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  
__                        бакалавр___________________________  
                                    (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напрям) __122 – Комп’ютерні науки_____ 
 

спеціалізації  ______________________________________ 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння” є надання майбутнім 

спеціалістам знань в галузі сучасної теорії диференціальних рівнянь та використання її методів 

при дослідженні прикладних задач. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Диференціальні рівняння” є: навчити студентів 

інтегрувати диференціальні рівняння, розв’язувати лінійні системи диференціальних рівнянь, 

досліджувати особливі точки лінійних систем другого порядку, досліджувати стійкість розв’язків 

систем диференціальних рівнянь. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й – 

Семестр 

5-й – 

Лекції 

32 год. – 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. – 

Лабораторні заняття 

– – 

Самостійна робота 

56 год. – 

у тому числі  індивідуальні завдання  

10 год 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми “Бакалавр” студенти повинні: 

знати : 

– умови існування та єдиності розв’язку; 

– умови існування непродовжуваних розв’язків; 

– методи інтегрування рівнянь першого порядку; 

– методи інтегрування лінійних рівнянь; 

– методи інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь; 

– умови стійкості за Ляпуновим розв’язку ДР, системи ДР; 

 

вміти : 

– розв’язувати основні типи диференціальних рівнянь; 

– розв’язувати лінійні системи диференціальних рівнянь; 

– досліджувати стійкість розв’язків ДР та систем ДР. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основи теорії диференціальних рівнянь 

 

Тема 1. Вихідні поняття та означення теорії диференціальних рівнянь (ДР). 

 Фізичні задачі, які призводять до диференціальних рівнянь. 

 Основні поняття та означення теорії ДР. 

 Лема про еквівалентність рівняння n-го порядку нормальній системі. 

 Лема про еквівалентність задачі Коші інтегральному рівнянню. 

 Лема Гронуолла-Беллмана. 

Тема 2. Інтегровні класи диференціальних рівнянь першого порядку. 

 Рівняння з відокремлюваними змінними. 

 Однорідні рівняння. 

 Узагальнені однорідні рівняння. 

 Лінійні рівняння першого порядку. 

 Рівняння Бернуллі, рівняння Ріккаті. 

Тема 3. Теорема Пікара існування та єдиності. 

 Локальна теорема Пікара існування та єдиності розв’язку задачі Коші для 

нормальної системи. 

 Наслідки з теореми Пікара для систем ДР. 

 Наслідки з теореми Пікара для ДР n-го порядку. 

Тема 4. Продовження розв’язків. 

 Продовження розв’язків нормальних систем. 

 Існування непродовжуваних розв’язків. 

 

Розділ 2. Лінійні рівняння та системи диференціальних рівнянь 

 

Тема 1. Лінійні системи ДР із змінними коефіцієнтами.  

 Властивості розв’язків однорідних лінійних систем. 

 Фундаментальна система розв’язків та фундаментальна матриця, їх застосування. 

 Властивості розв’язків неоднорідних лінійних систем. 

 Матриця Коші та її застосування. 

Тема 2. Лінійні рівняння n-го порядку із змінними коефіцієнтами.  

 Властивості розв’язків однорідних лінійних рівнянь n-го порядку. 

 Фундаментальна система розв’язків та її застосування. 
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 Властивості розв’язків неоднорідних лінійних рівнянь n-го порядку. 

 Функція Коші та її застосування. 

Тема 3. Лінійні ДР n-го порядку зі сталими коефіцієнтами. 

 Фундаментальна система розв’язків однорідних лінійних ДР n-го порядку зі 

сталими коефіцієнтами. 

 Метод невизначених коефіцієнтів для розв’язання неоднорідних лінійних ДР n-го 

порядку зі сталими коефіцієнтами та квазіполіноміальною правою частиною. 

 Рівняння Ейлера. 

Тема 4. Лінійні системи диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами 

 Однорідні лінійні системи ДР зі сталими коефіцієнтами. 

 Функції від матриць та їх застосування до систем ДР. 

 Фундаментальність матричної експоненти. Структура фундаментальної матриці. 

Тема 5. Стійкість за Ляпуновим розв’язків систем ДР. 

 Стійкість розв’язків лінійних систем із змінними коефіцієнтами. 

 Стійкість розв’язків лінійних систем із сталими коефіцієнтами. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 

Тема 1. Вихідні поняття та означення теорії 

диференціальних рівнянь. 
6 4    2 

Тема 2. Інтегровні класи диференціальних 

рівнянь першого порядку. 
30  12   18 

Тема 3. Теорема Пікара існування та 

єдиності. 
10 4 2   4 

Тема 4. Продовження розв’язків. 2 2     

Контрольна робота 2  2    

Разом за розділом 1 50 10 16   24 

Розділ 2 

Тема 1. Лінійні системи ДР із змінними 

коефіцієнтами. 
6 4    2 

Тема 2. Лінійні рівняння n-го порядку із 

змінними коефіцієнтами. 
12 4 4   4 

Тема 3. Лінійні ДР n-го порядку зі сталими 

коефіцієнтами. 
20 6 6   8 

Тема 4. Лінійні системи ДР зі сталими 

коефіцієнтами 
16 6 4   6 

Розрахунково-графічна робота 10     10 

Тема 5. Стійкість за Ляпуновим розв’язків 

систем ДР. 
6 2 2   2 

Разом за розділом 2 70 22 16   32 

       

Усього годин 120 32 32   56 
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4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Рівняння з відокремлюваними змінними 2 

2 Однорідні рівняння 2 

3 Узагальнені однорідні рівняння 2 

4 Лінійні рівняння першого порядку 2 

5 Рівняння Бернуллі, рівняння Ріккаті 2 

6 Існування та єдиність розв'язку 2 

7 Контрольна робота 2 

8 Лінійні однорідні рівняння n-го порядку зі сталими коефіцієнтами 2 

9 Лінійні неоднорідні рівняння n-го порядку зі сталими 

коефіцієнтами 

2 

10 Рівняння Ейлера 2 

11 Лінійні рівняння із змінними коефіцієнтами 2 

12 Методи розв'язання лінійних однорідних систем ДР зі сталими 

коефіцієнтами 

4 

13 Лінійні неоднорідні системи ДР зі сталими коефіцієнтами 4 

14 Стійкість розв’язків ДР за Ляпуновим 2 

 Усього годин 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення матеріалу лекцій 10 

2 Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань 21 

3 Виконання індивідуального завдання 10 

4 Підготовка до контрольної роботи 5 

5 Підготовка до екзамену 10 

 Разом  56 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

1. Особливі розв’язки рівнянь, не розв’язаних відносно похідної та метод введення 

параметра для розв’язання таких рівнянь. 

2. Методи зниження порядку диференціальних рівнянь. 

 

7. Методи навчання 

 

 лекції, 

 практичні заняття, 

 контрольна робота, 

 індивідуальне завдання, 

 консультації, індивідуальні заняття. 

 

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення карантину заняття 

проводяться відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (дистанційно за допомогою платформи Zoom). 
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8. Методи контролю 

 

 проведення та перевірка контрольної роботи, 

 перевірка індивідуального завдання, 

 проведення екзамену. 

 

9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Екзамен 

 

 

Розділ 1 Розділ 2 

Контр

ольна 

робота 

Індивіду

альне 

завдання 

Разом 

 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

№1 

 

    

3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 

 

10 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70 – 89 добре  

50 – 69 задовільно  

1 – 49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, 

які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання 

жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань 

виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або 

з однією – двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незадовільно Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 
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роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе 

до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, 

що потребує повної переробки  

 

10. Рекомендована література 

 

Базова література 

 

1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1974. 

2. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: 

Наука, 1970. 

3. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Физматгиз, 1958. 

4. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. М.: Наука, 

1980. 

5. Ляшко І.І. та ін. Диференціальні рівняння. К.: Вища школа, 1981. 

6. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1979. 

 

Допоміжна література 

 

1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Наука, 1969. 

2. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир, 1970. 

3. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Дифференциальные уравнения в 

примерах и задачах. М.: Высш. шк. , 1989. 

 


