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Програма навчальної дисципліни 

 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна “Диференціальні рівняння” є дисципліною природничо-наукової підготовки і 

присвячена формуванню у студентів здатності застосовувати основні поняття, означення, теореми 

та методи їх доведення, що необхідні для вивчення таких дисциплін спеціальності «Прикладна 

математика», «Теорія керування» “Методи оптимізації ”, ”Математичне моделювання ”. Навчальна 

дисципліна «Диференціальні рівняння» містить один кредитний модуль.  

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі програмні 

компетентності та результати навчання за Стандартом вищої освіти: 

 

Загальні компетентності 

ЗК 1: Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 3: Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4: Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 6: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8: Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 



 

        Фахові компетентності 

ФК1: Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для доведення 

математичних тверджень і теорем. 

ФК2: Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі. 

ФК 14: Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою 

предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність 

результату. 

 

Програмні результати навчання   

РН 1: Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної 

математики і використовувати їх на практиці. 

РН 2: Володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та 

функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, 

теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії 

ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними мето- 

дами. 

РН 5: Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією 

функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням 

систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, 

пошуком оптимальних рішень. 

РН 6: Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей 

об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх 

розв’язку. 

РН 7: Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.  

РН 15: Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу. 

 

. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

 

Для засвоєння матеріалу курсу «Диференціальні рівняння» необхідно бути ознайомленим з 

поняттями та методами, викладеними в курсах “Алгебра і геометрія” та “Основи класичної фізики”. 

           Освітній компонент «Диференціальні рівняння» є базовим для вивчення наступних освітніх 

компонентів «Методи оптимізації», «Теорія керування», «Математичне моделювання». 

3. Зміст навчальної дисципліни  

 

Розділ 1. Диференціальні рівняння першого порядку  

             Тема 1.1. Диференціальні рівняння, розв‘язані відносно похідної.             

        Тема 1.2.Неявні рівняння першого порядку.        
Розділ 2. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку 

            Тема 2.1. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами 

 Тема 2.2. Побудова розв’язку  лінійного неоднорідного рівняння  методом варіації.     

Застосування формули    Ліувілля.      

            Тема 2.3. Крайова задача для рівняння другого порядку 

Розділ 3. Теорія лінійних  диференціальних рівнянь довільного порядку   

            Тема 3.1. Лінійні однорідні диференціальні рівняння. 

            Тема 3.2. Лінійні неоднорідні  диференціальні рівняння 

Розділ 4. Системи диференціальних рівнянь першого порядку     

Тема 4.1. Основні означення та термінологія. Класифікація систем. Теорема існування і  

єдиності розв‘язку задачі Кощі.      
           Тема 4.2. Лінійні системи. Еволюційний оператор.  



Розділ 5. Стійкість розв‘язків. Фазові траєкторії автономних систем      

           Тема 5.1.Стійкість розв‘язків лінійних та збурених систем.   

           Гема 5.2. Фазові траєкторії двовимірних автономних систем.   

Розділ 6. Перші інтеграли автономної системи та їх застосування.   

           Тема 6.1. Означення перших інтегралів та методи  їх обчислення.     
           Тема 6.2. Рівняння першого порядку з частинними похідними. 

Розділ 7. Елементи варіаційного числення.  

Тема 7.1. Диференціювання функцій в нормованих просторах. Умови екстремуму    

функціонала.    
           Тема 7.2. Найпростіша задачі варіаційного числення та її узагальнення. 

. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

 

                               Базова рекомендована література 

 

 1.Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.— Київ   ВПЦ  

Київський університет, 2010.-600 с.                        https://sites.google.com/site/diferenriv/--

osnovna     

2.Шкіль М.І., Лейфура В.М., Самусенко П.Ф. Диференціальні рівняння.—Київ :Техніка, 2003.-

368 с.       

http://library.kre.dp.ua/Books/2-

4%20kurs/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Shkil_Diff_uravnen_2003_368.pdf      

3.Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння у 

прикладах і задачах. – Київ: Вища школа, 1994.-504 c.  

 https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/a-m-samoylenko-s-a-krivosheya-m-o-perestyu     

4.Моклячук, М. П.  Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Підручник. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – 394 с.  

https://probability.knu.ua/userfiles/mmp/var-Book-2010.pdf          

5.Математичний аналіз 2:Інтегральне числення, функціональні ряди, диференціальні рівняння. 

Збірник задач для розрахункових робіт [Електронний ресурс] : навчальний. посібник для 

студентів. спеціальності 124 «Системний аналіз»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: 

В.Г.Бондаренко, А.Ю.Мальцев,  Г.Б.Подколзін.– 2020. – 56 с.     

URL   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34406 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34406/1/matan2.pdf     
 

                                       Додаткова література 

          

       6.V. I. Arnold. Ordinary Differential Equations.—Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1992 —338 P.  

       7. L. S. Pontryagin.  Ordinary differential equations. Pergamon press. 1962.—298 P 

 

Навчальний контент 

 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

 Для лекційних занять використовується метод проблемного викладу та пояснювально-

ілюстративний метод, а для практичних – пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи: 

викладач ставить перед студентами задачі, і вони розв’язують їх під керівництвом викладача або 

самостійно, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, методи та підходи. 

 

https://sites.google.com/site/diferenriv/--osnovna
https://sites.google.com/site/diferenriv/--osnovna
http://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Shkil_Diff_uravnen_2003_368.pdf
http://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Shkil_Diff_uravnen_2003_368.pdf
http://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Shkil_Diff_uravnen_2003_368.pdf
http://www.diffeq.univ.kiev.ua/download/DR_pz.pdf
http://www.diffeq.univ.kiev.ua/download/DR_pz.pdf
http://www.diffeq.univ.kiev.ua/download/DR_pz.pdf
https://edu-lib.com/matematika-2/dlya-studentov/a-m-samoylenko-s-a-krivosheya-m-o-perestyu
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34406
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34406/1/matan2.pdf
https://link.springer.com/book/9783540345633?source=shoppingads&locale=en-fr&gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUktdcOfoJ4Uj-8L673reJ2ktpkwDoTH_KrfctwEsd31Fy3C7YFSsogaAkoTEALw_wcB#author-0-0


                                            Лекційні заняття 

№ з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

 

1 Основні поняття та об’єкти дослідження, означення загального та частинного 

розв’язку. Задача Коші. Рівняння з подільними змінними, однорідні та лінійні 

диференціальні рівняння першого порядку. 

2-3 Рівняння Бернуллі. Рівняння в повних диференціалах. Теорема Пікара.   Рівняння 

Клеро і Лагранжа. Диференціальні рівняння вищих порядків, що зводяться заміною 

до рівнянь першого порядку. 

4-5 Загальні властивості  лінійних диференціальних рівнянь—структура загального 

розв‘язку  однорідного та неоднорідного рівняння. Фундаментальна система 

розв‘язків. Побудова  розв‘язку  лінійного однорідного рівняння другого порядку із 

сталими коефіцієнтами. Побудова  розв‘язку  лінійного неоднорідного рівняння 

другого порядку  із сталими коефіцієнтами та правою частиною спеціальної форми.  

6 Метод варіації довільних сталих. Розв‘язування однорідного рівняння із змінними 

коефіцієнтами—побудова фундаментальної системи розв‘язків за відомою 

компонентою. 

7-8 Крайові умови для лінійного рівняння другого порядку. Задача Штурма-Ліувілля. 

Побудова функції Гріна. Власні функції оператора Штурма-Ліувілля. Сингулярні 

задачі. Рівняння Бесселя.   

9 Структура ядра диференціального оператора. Властивості визначника Вронського.  

10 Побудова  фундаментальної системи розв‘язків  лінійного однорідного рівняння 

𝑛 −го порядку  із сталими коефіцієнтами. 

11 Структура загального розв‘язку    лінійного неоднорідного  диференціального 

рівняння. Рівняння із сталими коефіцієнтами та спеціальною правою частиною.   

12   Побудова загального розв‘язку лінійного неоднорідного  диференціального 

рівняння методом варіації довільних сталих 

13 Система диференціальних рівнянь першого порядку. Інтегральна і фазова криві 

системи.  Теорема Пікара для системи рівнянь. 

14 Властивості автономних систем, фазові простори і траєкторії. Приклади. Фазові 

криві системи Лоткі-Вольтерра. 

15 Загальні властивості лінійних систем. Побудова еволюційного оператора 

ітераційною процедурою. Властивості еволюційного оператора 

   16 Розв‘язок задачі Коші для неоднорідної лінійної системи. Побудова матриці  

еволюційного оператора як матричної експоненти. 

17 Означення стійкості і асимптотичної стійкості розв‘язку. Властивості лінійних 

систем. Достатня умова асимптотичної стійкості лінійної системи із сталою 

матрицею.   

18 Умова стійкості збуреної лінійної системи за лінійним збуренням. Теорема 

Ляпунова про нелінійне збурення лінійної системи. Стійкість за першим 

наближенням. 

19 Класифікація особливої точки лінійної системи. Фазові криві автономної системи в 

околі особливих точок. Граничні цикли. 

20 Консервативні системи з одним ступенем свободи та їх збурення.     

21 Перший інтеграл автономної системи диференціальних рівнянь—означення і 

властивості. Поняття функціональної незалежності системи функцій. Загальний 

перший інтеграл автономної системи.   

22  Означення  та класифікація рівнянь з частинними похідними першого порядку. 

Задача Коші. Розв‘язування лінійного рівняння з   частинними похідними першого 

порядку. 

23 Побудова  розв‘язку квазілінійного рівняння з   частинними похідними першого 

порядку. Приклади рівнянь. 



24 Диференціал  функції і нормованому просторі (означення Фреше і Гато). Формула 

Тейлора. Необхідні і достатні умови екстремуму  функціонала.   

25 Обчислення диференціалу інтегрального функціоналу. Рівняння Ейлера для задачі 

із закріпленими кінцями. Задача про брахістохрону. 

26  Узагальнення найпростішої задачі. Задача з вільнимі кінцями. Варіаційні задачі з 

обмеженнями (умовний екстремум).   

27 Варіаційні задачі для функціоналів, що залежать від кількох функцій та від функції 

векторної змінної. Геодезичні лінії. Функція і рівняння Гамільтона. 

  

 

     

 

                                         Практичні заняття 

№ з/п 
Назва теми занять   

 

1 Інтегрування диференціальних рівнянь з відокремленими змінними та однорідних 

рівнянь.    

2 Лінійне рівняння першого порядку та рівняння Бернуллі, методи їх розв’язування. 

3 Рівняння в повних диференціалах. Ітераційний метод побудови розв’язку задачі 

Коші. 

4 Неявні рівняння першого порядку. Приклади—рівняння Клеро і Лагранжа. 

5 Рівняння вищих порядків, що допускають зниження порядку до першого за 

використанням стандартних замін.  

6 Побудова фундаментальної системи розв‘язків однорідного лінійного 

диференціальогоі рівняння другого порядку. 

7 Розв‘язок лінійного неоднорідного рівняння другого порядку зі сталими 

коефіцієнтами та спеціальною правою частиною, що не містить тригонометричних 

функцій. 

8 Розв‘язок лінійного неоднорідного рівняння другого порядку зі сталими 

коефіцієнтами та спеціальною правою частиною, що  містить тригонометричні 

функції. 

9 Розв‘язування лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку 

методом варіації.   

10 Побудова  розв‘язку задачі Штурма-Ліувілля. Функція Гріна. 

 

11 Побудова фундаментальної системи розв‘язків лінійного однорідного рівняння n-го 

порядку зі сталими коефіцієнтами. Відновлення лінійного  однорідного 

рівнянняза фундаментальною системою розв’язків.     

12 Розв’язування лінійного неоднорідного рівняння n-ого порядку зі сталими 

коефіцієнтами і спеціальною правою частиною, що не містить тригонометричних 

функцій. 

13 Розв’язування лінійного неоднорідного рівняння n-ого порядку зі сталими 

коефіцієнтами і спеціальною правою частиною, що містить тригонометричні 

функції 

14 Побудова матричної експоненти. Розв’язування задачі Коші для однорідної лінійної 

системи. 

15 Розв’язування задачі Коші для неоднорідної лінійної системи. 

16 Побудова фазових траєкторій лінійних автономних систем другого порядку.  

17 Модульна контрольна робота  МКР 1. 



18 Стійкість розв’язку. Дослідження на стійкість лінійних систем із сталою матрицею. 

19 Стійкість збурених ліеійних систем. Теорема Ляпунова. 

20 Дослідження  стійкісті за першим наближенням. Класифікація особливих точок 

системи диференціальних рівнянь. 

 

21 Побудова фазових траєкторій консервативної системи одним ступенем свободи за 

наявністю графіка потенціальної енергії.  

22 Обчислення перших інтегралів автономної системи диференціальних рівнянь. 

Перевірка функціональної незалежності. 

23 Розв‘язування лінійного диференціального рівняння з частинними похідними 

першого порядку-пошук загального розв‘язку та розв‘язку задачі Коші. 

24 Побудова розв‘язку квазілінійного диференціального рівняння з частинними 

похідними першого порядку. 

25 Модульна контрольна робота  МКР 2. 

26 Обчислення диференціалів Фреше і Гато оператора в нормованому  

просторі.  Диференціал інтегрального функціонала. Рівняння Ейлера.     

27 Варіаційні задачі на умовний екстремум. Складання системи рівнянь Ейлера для 

функціоналів, що залежать від кількох функцій.   

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх розумової 

діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та розвиток 

морально‐вольових зусиль. Завданням самостійної роботи студентів є навчити студентів самостійно 

працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його та 

формування навичок до щоденної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і 

навичок. 

На самостійну роботу відводяться наступні види завдань: обробка і осмислення інформації, 

отриманої безпосередньо на заняттях; робота з відповідними підручниками та особистим 

конспектом лекцій; виконання розрахункової роботи (РР), написання МКР (модульної контрольної 

роботи) ; підготовка до складання семестрового контролю. Тема розрахункової роботи— 

диференціальні рівняння першого порядку та лінійні диференціальні рівняння другого порядку. 

Завдання до РР містяться в посібнику  [5]. 

Контрольні роботи 

Метою проведення модульної контрольної роботи є перевірка рівня засвоєння теоретичного і 

практичного матеріалу дисципліни. 

МКР 1. Диференціальні рівняння n-ого порядку. Системи диференціальних рівнянь.    

МКР 2. Перші інтеграли автономних систем та їх застосування. 

 

Політика та контроль 

 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Відвідування занять 

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам 

рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та 

розвиваються навички, необхідні для виконання домашніх завдань та успішного написання МКР. В 

разі великої кількості пропусків студент може бути не допущений до складання заліку, якщо не 

встигне виконати навчальний план по домашніх завданнях та МКР. 



              Календарний рубіжний контроль 

            Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. Календарний контроль базується на поточній рейтинговій оцінці. 

Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від 

максимально можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного 

контролю доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного 

контролю. 

 

           Пропущені контрольні заходи 

Пропущений іспит не зараховується незалежно від причин пропуску; у такому випадку 

студент отримує запис у відомості «не з’явився» та повинен складати залік на додатковій сесії. 

 

Оголошення результатів контрольних заходів 

 

Результати модульної контрольної роботи вказуються на бланках для модульної контрольної 

роботи (завдання, які виконували студенти) з позначенням усіх помилок, коректної або некоректної 

відповіді, а також з коментарями, зауваженнями тощо. 

 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури проведення 

та/або оцінювання контрольних заходів, та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед 

визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши, з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або 

зауважень.  

 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

 

№ 

з/п 
Контрольний захід  

Макс 

бал 

Ваговий 

бал 

Кіл-

ть 
Всього 

1. Модульна контрольна робота 20 1 2 40 

2. Розрахункова робота 20 1 1 20 

3. Іспит 40 1 1 40 

 Всього 100 

 



Семестрова атестація (іспит) проводиться усно зі студентами, які були допущені за 

результатами роботи протягом семестру. Необхідними умовами допуску є: 

– семестровий рейтинг RD ≥ 20; 

– обидві модульні контрольні роботи написані на позитивну оцінку. 

Рейтингова оцінка складається з результатів роботи в семестрі (RD) та відповіді на іспиті.  

  

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

95-100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

 

Склав: професор кафедри ММЗІ, д.ф.-м.н. Бондаренко Віктор Григорович. 

 

Ухвалено кафедрою математичних методів захисту інформації (протокол № 6 від 22.06.2022) 

 

Затверджено Методичною комісією НН ФТІ (протокол № 6 від 30.06.2022 р) 


