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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на освоєння сучасної теорії та методів дослідження і розв’язання диференціальних та різницевих рівнянь і 
систем таких рівнянь 

Мета та цілі 
Виробити у студента теоретичні уявлення та практичні навички щодо теорії та методів дослідження і розв’язання диференціальних та 
різницевих рівнянь і систем таких рівнянь 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, знати та вміти застосовувати базові методи якісного 
аналізу та інтегрування звичайних диференціальних рівнянь і систем, вміти розв’язувати лінійні диференціальні та різницеві рівняння, а 
також системи диференціальних рівнянь, виконувати аналіз стійкості руху на основі лінійних систем. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Алгебра та геометрія», «Математичний аналіз» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 Диференціальні рівняння (ДР). Предмет теорії ДР. 
Загальні поняття теорії ДР. ДР зі змінними, що 
розділяються. Геометричний смисл ДР першого 
порядку. Загальний та частинні розв’язки ДР. ДР, що 
інтегруються в квадратурах. Однорідні ДР першого 
порядку. Лінійні ДР першого порядку. 

Практичне 
заняття 1 

ДР першого порядку, що 
інтегруються в квадратурах. 
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Опрацьовування лекційного 
матеріалу. 

Лекція 2 Існування розв’язку ДР. Теорема Коші про існування 
розв’язку ДР першого порядку. Особливі розв’язки 
ДР першого порядку. 

Практичне 
заняття 2 

Геометричні та фізичні 
задачі з ДР. Складання ДР 
за його загальним 
розв’язком. 

Підготовка до лабораторних занять. 

Лекція 3 ДР вищих порядків. Пониження порядку ДР. Задача 
Коші для ДР вищих порядків. Теорема Коші для ДР 
вищих порядків. 

Практичне 
заняття 3 

ДР вищих порядків. 
Пониження порядку ДР. 

Історія та приклади застосування 
ДР. Лекція 4 Лінійні ДР (ЛДР) вищих порядків. Лінійний 

диференціальний оператор. Лінійно-залежні та 
незалежні функції. Визначник Вронського. 

Практичне 
заняття 4 

Лінійний диференціальний 
оператор. Лінійно-залежні 
та незалежні функції. 
Визначник Вронського. 

Лекція 5 Однорідні ЛДР (ОЛДР). Загальні теореми про ОЛДР. 
Фундаментальна система розв’язків ОЛДР. 
Загальний розв’язок ОЛДР. 

Практичне 
заняття 5 

Фундаментальна система 
розв’язків ОЛДР. Загальний 
розв’язок ОЛДР. 

Історія та приклади застосування 
теорії стійкості. 

Лекція 6 ОЛДР з постійними коефіцієнтами (ПК). Випадки 
коренів характеристичного рівняння: прості дійсні 
корені, прості комплексні корені, кратні дійсні 
корені, кратні комплексні корені. 

Практичне 
заняття 6 

ОЛДР з ПК. 

Історія та приклади застосування РР. Лекція 7 Неоднорідні ЛДР (НЛДР). Загальні теореми про 
НЛДР. Загальний розв’язок НЛДР. Метод варіації 
довільних сталих для інтегрування НЛДР. 

Практичне 
заняття 7 

Інтегрування НЛДР 
методом варіації довільних 
сталих. 

Лекція 8 ЛДР з ПК та правою частиною спеціального вигляду: 
поліному, добутку поліному та експоненти, добутку 
поліному, експоненти та гармонічної функції. 

Практичне 
заняття 8 

Інтегрування ЛДР з ПК та 
правою частиною 
спеціального вигляду. 

Лекція 9 Системи ДР (СДР). Нормальні СДР. Контрольна 
робота № 1 з теорії. 

Практичне 
заняття 9 

Контрольна робота № 1 з 
практики.  

Лекція 10 Перші інтеграли нормальних СДР. Зв'язок між ДР 
вищого порядку і нормальною СДР. Фізичний смисл 
розв’язку нормальної СДР. Нормальні лінійні СДР 
(ЛСДР). Властивості розв’язків однорідних ЛСДР 
(ОЛСДР). Простір розв’язків ОЛСДР. 
Фундаментальна матриця ОЛСДР та її властивості. 

Практичне 
заняття 10 

Інтегрування нормальних 
СДР. 

 

Лекція 11 ОЛСДР з ПК. Розв’язок ОЛСДР з ПК для простих 
коренів характеристичного рівняння. Кратні корені 
характеристичного рівняння ОЛСДР з ПК. 

Практичне 
заняття 11 

Інтегрування ОЛСДР з ПК.  
 



Представлення розв’язку ОЛСДР з ПК у вигляді 
матричної експоненти. 
 

Лекція 12 Неоднорідні ЛСДР (НЛСДР). Загальний розв’язок 
НЛСДР. Метод варіації довільних постійних для 
розв’язку НЛСДР. Представлення розв’язку НЛСДР з 
матрицею Коші. НЛСДР з ПК. 

Практичне 
заняття 12 

Інтегрування НЛСДР.  

 

Лекція 13 Основи теорії стійкості розв’язків ДР та СДР. Стійкість 
руху за Ляпуновим. Дослідження стійкості за 
першим наближенням. Теореми Ляпунова. 
Алгебраїчні критерії стійкості. Необхідний признак 
стійкості Стодоли. Критерій Рауса. Критерій Гурвиця. 
 

Практичне 
заняття 13 

Аналіз стійкості розв’язків 
ДР та СДР. 

 

 

Лекція 14 Різницеві рівняння (РР). Основні поняття теорії РР. 
Решітчасті функції. Скінченні різниці функцій. 
Основні поняття та означення теорії РР. 
 

Практичне 
заняття 14 

Решітчасті функції. 
Скінченні різниці функцій. 

 

 

Лекція 15 Лінійні РР. Лінійні РР зі сталими коефіцієнтами. 
Однорідні РР зі сталими коефіцієнтами. Неоднорідні 
РР зі сталими коефіцієнтами. Метод варіації 
довільних сталих. 

Практичне 
заняття 15 

Розв’язання лінійних РР.  

 

Лекція 16 Системи лінійних РР. Контрольна робота № 2 з 
теорії. 

Практичне 
заняття 16 

Контрольна робота № 2 з 
практики. 
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1. Агафонов С.А. Дифференциальные уравнения : учебник для 
вузов / С.А. Агафонов, А.Д. Герман, Т.В Муратова ; под ред. 
В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 
2.  Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения и их 
приложения / Л.С. Понтрягин. – М. : Наука, 1988. – 208 с. 
3. Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения / А.Н. Тихонов, 
А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 231 с. 
4. Дев’ятко В. І. Різницеві рівняння. Дискретне перетворення 
Лапласа: Конспект лекцій для студ. енергетичн. факультету ден. 
та заоч. форм навч. / В. І. Дев’ятко, І. І. Юрик. – К: Удухт, 2000. – 
56 с. 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  



Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Рівняння першого порядку та їх геометричний смисл. Диференціальні рівняння із змінними, що розділяються. Загальний 
та частинний розв’язки диференціальних рівнянь. Однорідні диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі. Теорема 
Коші про існування та єдиність розв’язку диференціального рівняння першого порядку. Особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку. Загальний та 
частинний розв’язки диференціальних рівнянь вищих порядків. Теорема Коші для диференціальних рівнянь вищих порядків. Пониження порядку диференціальних 
рівнянь. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків. Лінійний диференціальний оператор і його властивості. Лінійно залежні та лінійно незалежні функції. 
Визначник Вронського та лінійна незалежність функцій. Загальні теореми про однорідні лінійні диференціальні рівняння. Фундаментальна система розв’язків 
однорідного лінійного диференціального рівняння. Загальний розв’язок однорідного лінійного диференціального рівняння. Однорідні лінійні диференціальні рівняння з 
постійними коефіцієнтами. Однорідні лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами: випадок простих дійсних коренів характеристичного рівняння. 
Однорідні лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами: випадок простих комплексних коренів характеристичного рівняння. Однорідні лінійні 
диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами: випадок кратних дійсних коренів характеристичного рівняння. Однорідні лінійні диференціальні рівняння з 
постійними коефіцієнтами: випадок кратних комплексних коренів характеристичного рівняння. Загальні теореми про неоднорідні лінійні диференціальні рівняння. 
Загальний розв’язок неоднорідного лінійного диференціального рівняння. Метод варіації довільних постійних для інтегрування неоднорідних лінійних диференціальних 
рівнянь. Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та правою частиною спеціального вигляду. Лінійні диференціальні рівняння з постійними 
коефіцієнтами та правою частиною у вигляді поліному. Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та правою частиною у вигляді добутку поліному та 
експоненти. Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та правою частиною у вигляді добутку поліному, експоненти та гармонічної функції. Нормальні 
системи диференціальних рівнянь. Перші інтеграли нормальних систем диференціальних рівнянь. Зв’язок між нормальною системою диференціальних рівнянь та 
диференціальним рівнянням n-го порядку. Фізичний смисл розв’язку нормальної системи диференціальних рівнянь. Нормальні лінійні системи диференціальних рівнянь. 
Властивості розв’язків однорідних лінійних систем диференціальних рівнянь. Простір розв’язків однорідних лінійних систем диференціальних рівнянь. Фундаментальна 
матриця однорідних лінійних систем диференціальних рівнянь та її властивості. Розв’язок задачі Коші для однорідних лінійних систем диференціальних рівнянь. 
Однорідні лінійні системи диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Розв’язок однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь з постійними 
коефіцієнтами для простих коренів характеристичного рівняння. Кратні корені характеристичного рівняння однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь з 
постійними коефіцієнтами. Представлення розв’язку однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами у вигляді матричної експоненти. 
Загальний розв’язок неоднорідної лінійної системи диференціальних рівнянь. Метод варіації довільних постійних для розв’язку неоднорідної лінійної системи 
диференціальних рівнянь. Вираз розв’язку неоднорідної лінійної системи диференціальних рівнянь через матрицю Коші. Неоднорідні лінійні системи диференціальних 
рівнянь з постійними коефіцієнтами. Стійкість за Ляпуновим. Дослідження стійкості за першим наближенням. Алгебраїчні критерії стійкості. Необхідний признак стійкості 
Стодоли. Критерій Рауса. Критерій Гурвиця. 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний клас; навчальна аудиторія; дошка; крейда. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  



Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


