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Програма навчальної дисципліни

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

Теорія диференціальних рівнянь (ДР) є потужним математичним апаратом, використання якого
необхідне при дослідженні динамічних процесів різноманітної природи. Об’єкт ДР— диференціаль‐
ні рівняння, предмет — дослідження існування розв’язку різних задач для ДР, знаходження методів
розв’язку ДР і якісне дослідження розв’язків ДР без знаходження їх вигляду.

Метою ДР є формування у студентів здатностей:
1. інтегрувати диференціальні рівняння та системи;
2. розв’язувати лінійні диференціальні задачі і будувати функції впливу;
3. досліджувати стійкість розв’язків диференціальних рівнянь та систем;
4. визначати поведінку розв’язків в околі особливих точок рівнянь.
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати на‐

вчання:

знання: 1. основних понять ДР
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2. методів розв’язання ДР та їх систем;
3. методів аналізу стійкості розв’язків та їх поведінки в околі особливих точок;

уміння: 1. класифікувати та інтегрувати ДР;
2. розв’язувати лінійні диференціальні задачі і будувати функції впливу;
3. досліджувати стійкість розв’язків систем диференціальних рівнянь та їх поведінкe в

околі особливих точок;

досвід: застосування методів теорії диференціальних рівнянь до моделювання та дослідження різно‐
манітних задач науки і техніки.

Згідно з вимогами освітньо‐наукової програми «Прикладна фізика» спеціальності 105 Прикла‐
дна фізика та наноматеріали другого (магістерського) рівня вищої освіти студенти після засвоєння
навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння» мають продемонструвати такі результати навча‐
ння:

Загальні компетентності СВО

ЗК 1: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2: Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Фахові компетентності СВО

ФК 7: Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного мо‐
делювання в професійній діяльності.

ФК 10: Здатність розуміти та застосовувати апарат спеціальних розділівматематикидля розв’язання
проблем прикладної фізики, моделювати фізичні процеси і системи, використовуючи стати‐
стичні та стохастичні методи, комп’ютерну графіку, та представляти результати моделюван‐
ня.

Програмні результати навчання

ПРН 2: Застосовувати сучасні математичні методи для побудови й аналізу математичних моделей
фізичних процесів.

ПРН 4: Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ,
розробки приладів і наукоємних технологій.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі
навчання за відповідною освітньою програмою)

Для вивчення матеріалу курсу «Диференціальні рівняння» необхідне успішне засвоєння курсу:
1. Математичний аналіз
2. Алгебра та геометрія
Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисци‐

пліни «Диференціальні рівняння» є базовими для всіх фізичних дисциплін

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Диференціальні рівняння І‐ого порядку

Тема 1.1 Вступ. Основні понятті і означення
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Тема 1.2 Побудова диференціальних рівнянь
Тема 1.3 Рівняння з відокремленими змінними та звідні до них
Тема 1.4 Лінійні рівняння та звідні до них
Тема 1.5 Рівняння в повних диференціалах та звідні до них
Тема 1.6 Теореми Коші та Пеано
Тема 1.7 Неявні рівняння І‐ого порядку
Тема 1.8 Особливі розв’язки рівнянь І‐ого порядку

Розділ 2. Диференціальні рівняння старших порядків

Тема 2.1 Лінійні диференціальні рівняння
Тема 2.2 Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами та звідні до них
Тема 2.3 Неявні рівняння старших порядків
Тема 2.4 Метод степеневих рядів. Спеціальні функції
Тема 2.5 Крайові задачі. Функції Гріна
Тема 2.6 Задача Штурма‐Ліувілля

Розділ 3. Системи диференціальних рівнянь та рівняння у частинних похідних І‐ого порядку

Тема 3.1 Лінійні системи зі сталими коефіцієнтами
Тема 3.2 Лінійні системи зі сталими коефіцієнтами І‐ого порядку
Тема 3.3 Нормальні системи І‐ого порядку
Тема 3.4 Однорідні рівняння у частинних похідних І‐ого порядку
Тема 3.5 Кквазілінійні рівняння у частинних похідних І‐ого порядку
Тема 3.6 Рівняння Пфаффа

Розділ 4. Теорія стійкості та особливі точки

Тема 4.1 Поняття стійкості розв’язків
Тема 4.2 Стійкість розв’язків лінійних рівнянь та точок спокою лінійних систем
Тема 4.3 Методи Ляпунова
Тема 4.4 Особливі точки нормальної системи двох рівнянь зі сталими коефіцієнтами та

поведінка розв’язків в їх околі

Розділ 5. Наближені методи інтегрування та аналізу диференціальних рівнянь

Тема 5.1 Метод Ляпунова‐Пуанкаре
Тема 5.2 Метод Крилова‐Боголюбова
Тема 5.3 Якісна теорія диференціальних рівнянь

4. Навчальні матеріали та ресурси

Нижче наводиться перелік навчальних матеріалів та ресурсів для засвоєння матеріалу, розгля‐
дуваного на лекційних заняттях та для додаткового вивчення. Його поділено на базові, які слід
вивчати у першу чергу та додаткові, до яких можна звертатись факультативно.
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Базові підручники та посібники

1. М. І. Шкіль, В. М. Лейфура та П. Ф. Самусенко. Диференціальнi рівняння. К.: Техніка, 2003.
2. І. І. Ляшко, А. К. Боярчук, Я. Г. Гай та А. Ф. Калайда. Диференціальнi рівняння. К.: Вищашкола,

1981.
3. А. М. Самойленко, М. О. Перестюк та І. О. Парасюк. Диференціальнi рівняння. К.: Либідь,

2003.

Додаткові підручники та посібники

4. Г. П. Головач та О. Ф. Калайда. Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь. К.:
Техніка, 1997.

5. А.М. Самойленко, С. А. Кривошея таМ. О. Перестюк. Диференціальнi рівняння у прикладах
і задачах. К.: Вища школа, 1994.

6. В. В. Степанов. Курс дифференциальных уравнений. М.: ГИФМЛ, 1959.
7. И. Г. Араманович, Г. Л. Лунц та Л. Э. Эльсгольц. Функции комплексного переменного. Опе‐

рационное исчисление. Теория устойчивости. Изд. 2‐е, перераб. и доп. М.: Наука, 1968.
8. М. В. Федорюк. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1985.
9. А. Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. РХД, 2000.
10. А. К. Боярчук та Г. П. Головач. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. М.:

Эдиториал УРСС, 2001.
11. М. Л. Краснов, А. И. Киселев та Г. И. Макаренко. Обыкновенные дифференциальные урав‐

нения. Задачи и примеры с подробными решениями. М.: УРСС, 2002.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

У таблиці 1 наведений стислий зміст лекцій, їх поділ за темами, а також завдання для самостій‐
ної роботи студентів.

№ Назва теми лекції та перелік основних питань
Осінній семестр

Розділ 1. Диференціальні рівняння І‐ого порядку

1.
Тема 1.1. Вступ. Основні понятті і означення.
Література для опрацювання: [3, В. 1, 3], [2, Вступ, §1.1], [1, с.4‐5, 8—9], [6, §1.1]

2.
Тема 1.2. Побудова диференціальних рівнянь
Література для опрацювання: [3, В. 2], [1, §1.11], [6, §3.5], [8, с. c.159—161]

3.
Тема 1.3. Рівняння з відокремленими змінними та звідні до них
Література для опрацювання: [3, §1.1.1, 3], [2, §1.1.1‐5], [1, §1.4‐5], [6, §1.2‐3], [8,
§1.2.2‐3]

4.
Тема 1.4. Лінійні рівняння та звідні до них
Література для опрацювання: [3, §1.1.2, 4], [2, §1.1.6], [1, §1.6], [6, §1.4, 6], [8,
§1.2.4, 7—8]
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№ Назва теми лекції та перелік основних питань

5.
Тема 1.5. Рівняння в повних диференціалах та звідні до них
Література для опрацювання: [3, §1.7], [2, §1.1.7], [1, §1.7], [6, §2.3], [8, §1.2.5‐6]

6.
Тема 1.6. Теореми Коші та Пеано
Література для опрацювання: [3, §1.4], [2, §2.1.1‐2], [1, с. c.10—20], [6, §2.1.1‐4]

7.
Тема 1.7. Неявні рівняння І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §1.10.1‐2], [2, §12.2], [1, §1.8‐9], [6, §3.1‐3], [8,
§2.10.1]

8.
Тема 1.8. Особливі розв’язки рівнянь І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §1.10.4], [2, §2.1.3, 12.1], [1, §1.10], [6, §3.4], [8,
§2.10.2]

Розділ 2. Диференціальні рівняння старших порядків

9.
Тема 2.1. Лінійні диференціальні рівняння
Література для опрацювання: [3, §2.1.2‐5], [2, §3.1‐3], [1, §2.3‐7], [6, §5.1‐3], [8,
§3.3‐4, 7], [7, п. 136]

10.
Тема 2.2. Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами та звідні до них
Література для опрацювання: [3, §2.2], [2, §3.4], [1, §2.8‐9, 12], [6, §6.1.1‐2], [8, §1.5,
c.50—53], [7, п. 137]

11.
Тема 2.3. Неявні рівняння старших порядків
Література для опрацювання: [3, §4.2], [2, §12.3‐4], [1, §2.2], [6, §4.2.1‐3, 4.3—4], [8,
§3.8]

12.
Тема 2.4. Метод степеневих рядів. Спеціальні функції
Література для опрацювання: [3, §3.3], [2, §7.2, 11.2], [1, §2.11], [6, §6.2.2], [8,
§3.10]

13. Тема 2.5. Крайові задачі. Функції Гріна
Література для опрацювання: [3, §3.4.1], [2, §5.1, 5.2.1, 6.1]

14. Тема 2.6. Задача Штурма‐Ліувілля
Література для опрацювання: [3, §3.4.3], [2, §7.1.1, 7.2.10]

Розділ 3. Системи диференціальних рівнянь та рівняння у частинних похідних І‐ого порядку

15.
Тема 3.1. Лінійні системи зі сталими коефіцієнтами
Література для опрацювання: [3, §2.3.1‐2], [2, §4.1.3‐4], [6, §7.2.3], [8, §3.5‐6], [7, п.
138]

16.
Тема 3.2. Лінійні системи зі сталими коефіцієнтами І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §2.4], [2, §4.2], [1, с. c.222—227], [6, §7.2.4], [8,
§1.8, 10]

17. Тема 3.3. Нормальні системи І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §4.3.1, 5—6], [2, §9.2], [6, §7.5]

18. Залік

Весняний семестр

19. Тема 3.4. Однорідні рівняння у частинних похідних І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §6.1.1], [2, §13.1‐2], [1, §5.2‐6], [6, §7.2]

20. Тема 3.5. Квазілінійні рівняння у частинних похідних І‐ого порядку
Література для опрацювання: [3, §6.1.2‐3], [2, §13.3], [1, §5.7], [6, §7.3]
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№ Назва теми лекції та перелік основних питань

21. Тема 3.6. Рівняння Пфаффа
Література для опрацювання: [3, §6.2], [2, §13.4], [1, §5.9], [6, §9.2]

Розділ 4. Теорія стійкості та особливі точки

22.
Тема 4.1. Поняття стійкості розв’язків
Література для опрацювання: [3, §5.5.1], [2, §10.1‐2], [1, §4.1], [6, §7.6.1‐2], [7, п.
139‐141]

23.
Тема 4.2. Стійкість розв’язків лінійних рівнянь та точок спокою лінійних систем
Література для опрацювання: [3, §5.5.2‐3], [2, §10.3], [1, §4.2‐3], [6, §7.6.3‐5], [7, п.
143, 144—147]

24. Тема 4.3. Методи Ляпунова
Література для опрацювання: [3, §5.5.4, 5.6], [2, §10.4], [1, §4.4‐5], [7, п. 152‐157]

25.

Тема 4.4. Особливі точки нормальної системи двох рівнянь зі сталими коефіцієнтами
та поведінка розв’язків в їх околі
Література для опрацювання: [3, §1.9.1‐2], [1, с. c.216—221], [6, §2.2.1‐2], [8, §1.9],
[7, п. 142]
Розділ 5. Наближені методи інтегрування та аналізу диференціальних рівнянь

26. Тема 5.1. Метод Ляпунова‐Пуанкаре
Література для опрацювання: [2, §11.5.1]

27. Тема 5.2. Метод Крилова‐Боголюбова
Література для опрацювання: [2, §11.5.2]

Практичні заняття

Основні завдання циклу практичних занять — вироблення у студентів навичок застосування
отриманих на лекціях теоретичних знань до розв’язання практичних задач. Викладач акцентує
типові прийоми і оптимальні підходи. У таблиці 2 наведена тематика практичних занять та зав‐
дання, які слід розібрати на парі та/або задати студентам додому. Задачі до практичних занять
зі збірнику [9], який містить відповіді до більшості завдань.

№ Назва теми заняття та перелік розглядуваних питань
Осінній семестр

1.
Складання диференціальних рівнянь. Рівняння з відокремлюваними змінними
Аудиторне завдання:№17, 26; 30; 37, 40; 51, 53
Домашнє завдання:№15‐16; 18, 25; 31‐34; 38, 41; 52, 54‐61

2.
Рівняння, звідні до рівнянь з відокремлюваними змінними
Аудиторне завдання:№62; 101; 113; 121
Домашнє завдання:№102, 103, 107, 109‐112; 114‐116, 118, 120; 125, 127‐130а

3.
Лінійні рівняння та звідні до них
Аудиторне завдання:№136, 139; 146; 151; 167
Домашнє завдання:№137, 138, 140‐143; 147, 148, 150; 152, 153, 156, 158‐160; 168

4.
Рівняння в повних диференціалах. МКР№1
Аудиторне завдання:№186‐188
Домашнє завдання:№189‐194
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№ Назва теми заняття та перелік розглядуваних питань

5.
Методи інтегровних комбінацій та інтегруючого множника
Аудиторне завдання:№195‐211 (непарні)
Домашнє завдання:№196‐212 (парні), 213‐220

6.
Теорема Коші. Неявні рівняння. Метод параметра
Аудиторне завдання:№221а, 223а; 241, 243, 251; 267, 271, 277, 278
Домашнє завдання:№221г, 223б,в; 242, 249, 250; 252; 268, 273, 279, 283

7.
Рівняння Лагранжа та Клеро. Особливі розв’язки. МКР№2
Аудиторне завдання:№287, 289, 292; 297а
Домашнє завдання:№288, 294; 297б‐г

8.
Особливі розв’язки. МКР№2
Аудиторне завдання:№297а
Домашнє завдання:№297б‐г

9. Захист розрахункової роботи
Весняний семестр

10.
Однорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами
Аудиторне завдання:№511, 513, 515, 517, 522, 524, 526, 527
Домашнє завдання:№512, 514, 516, 523, 525, 528‐532

11.

Метод квазімногочленів для розв’язку неоднорідних рівнянь із сталими
коефіцієнтами
Аудиторне завдання:№533, 535, 545, 546, 549, 551
Домашнє завдання:№із знаходженням коефіцієнтів: 534, 536, 537, 538, 539, 540,
543, 544, 547; без знаходження коефіцієнтів: 550, 552‐563, 565, 568

12.

Метод квазімногочленів для розв’язку неоднорідних рівнянь із сталими
коефіцієнтами (продовження). Метод варіації сталих
Аудиторне завдання:№564, 566, 571, 574 (без знаходження коефіцієнтів); 575
Домашнє завдання:№567, 569, 570, 572, 573 (без знаходження коефіцієнтів); 579,
581

13.
Рівняння Ойлера та Лагранжа
Аудиторне завдання:№589, 591, 593; 599
Домашнє завдання:№590, 592, 594‐598; 600

14.
Властивості лінійних рівнянь. Формула Ліувілля‐Остроградського
Аудиторне завдання:№675, 677; 681
Домашнє завдання:№674, 676, 678; 682

15.
Неявні рівняння старших порядків
Аудиторне завдання:№421; 423; 431; 455; 473
Домашнє завдання:№422; 425, 434, 437; 456; 478

16.
Метод рядів для розв’язку скалярних ДР
Аудиторне завдання:№1100, 1108, 1110
Домашнє завдання:№1102, 1104, 1106, 1109; 1112, 1114

17.
Крайові задачі. Метод функцій Гріна. Задачі на власні значення
Аудиторне завдання:№757; 764, 766, 782
Домашнє завдання:№751, 758, 762, 765, 767, 768, 770, 776, 784

18.
Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
Аудиторне завдання:№786, 789, 804; 813
Домашнє завдання:№828, 829‐831, 838, 841; 847, 850

19.
Неоднорідні системи лінійних рівнянь. Показникова функція від матриці
Аудиторне завдання:№826, 827, 840; 846; 867
Домашнє завдання:№787, 790, 791, 792, 796, 801, 803, 806, 811, 812; 814; 868, 873
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№ Назва теми заняття та перелік розглядуваних питань

20.
Нелінійні системи. Квазілінійні ДР у частинних похідних 1‐ого порядку
Аудиторне завдання:№1141, 1143; 1167‐1168, 1170‐1172, 1179, 1187
Домашнє завдання:№1142, 1144‐45; 1169, 1173‐1175, 1181‐1186, 1188

21.

Знаходження поверхонь, що задовольняють даним квазілінійним ДР у частинних
похідних 1‐ого порядку
Аудиторне завдання:№1189, 1193; 1194, 1196, 1201; 1211, 1213
Домашнє завдання:№1190‐92; 1195, 1197, 1202, 1210; 1212, 1214‐16

22.
Системи ДР у частинних похідних 1‐ого порядку. Рівняння Пфаффа
Аудиторне завдання:№1217, 1219; 1220, 1222
Домашнє завдання:№1218; 1221, 1223

23.
Стійкість розв’язків рівнянь та систем
Аудиторне завдання:№881а, 881б; 882, 884, 886
Домашнє завдання:№873; 881в‐г; 883, 885, 887‐889

24.
Критерії стійкості
Аудиторне завдання:№949; 907, 911; 913; 915
Домашнє завдання:№950, 951, 954; 908, 910, 912; 914; 916

25.
Метод функцій Ляпунова
Аудиторне завдання:№923‐925, 926‐928
Домашнє завдання:№929‐931

26.
Особливі точки
Аудиторне завдання:№961‐963, 969, 975, 976, 978
Домашнє завдання:№965, 966‐968, 970, 977

27.
Методи Ляпунова‐Пуанкаре и Крилова‐Боголюбова
Аудиторне завдання:№1074; 1096, [4, №706, 707]
Домашнє завдання:№1076, 1078; 1091, 1093, [4, №708‐710]

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх розумо‐
вої діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та розви‐
ток 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 підготовчої роботи до практичних занять, до написанняМКР (модульної кон‐

трольної роботи) та колоквіуму;
• виконання РР (розрахункової роботи);
• підготовка до складання семестрового контролю;
• самостійне розв’язання лекційних запитань.

Політика та контроль
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7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам рекомендує‐
ться відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються
навички, необхідні для успішного складання залік у.

Пропущені контрольні заходи

Модульні контрольні роботи, колоквіум та захист РР виконуються згідно графіку та не перепи‐
суються, виконання в інший час можливе лише з поважної причини, причому дата має бути
упродовж двох тижнів від дати за графіком або не пізніше ніж за два тижня після одужання
студента.

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі — атестація) є календарним рубіжним контролем (див. таб.
3). Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг викона‐
ння графіка освітнього процесу студентами1.

Термін атестації Перша атестація
8‐й тиждень

Друга атестація
14‐й тиждень

Критерій: поточний контроль ⩾ 20 балів ⩾ 40 балів

Таблиця 3. Графік та критерії атестації

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національ‐
ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько‐
го». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національ‐
ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько‐
го». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь‐яке питання, яке стосується процедури контрольних
заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами
(згідно «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Положення
про організацію навчального процесу»).

1Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім.
Ігоря Сікорського, 2018. 20 с.
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8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)
навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння 1»

Видами контролю успішності засвоєння матеріалу дисципліни «Диференціальні рівняння 1» є
модульна контрольна робота (МКР), колоквіум, робота на практичних заняттях та семестровий
контроль (залік).

Модульна контрольна робота

Робочим навчальним планом передбачено виконання студентами модульної контрольної ро‐
боти (МКР). Основною метою МКР є перевірка поточного рівня засвоюваності теоретичних
знань та навичок їх самостійного застосування до розв’язання практичних задач. Варіанти зав‐
дань МКР містять базові теоретичні питання та типові практичні задачі з відповідного розділу
програми. МКР проводиться під час практичних занять та складається з двох частин:

1. Рівняння з відокремлюваними змінними, лінійні рівняння та звідні до них.
2. Рівняння диференціальних форм та неявні рівняння.

Максимальна кількість балів за кожну контрольну роботу дорівнює 30 балів, за дві 60. Макси‐
мальна кількість балів за кожне завдання вказана в умові. Оцінка за завдання може варіюва‐
тись у залежності від кількості зроблених помилок у розв’язку та специфіки конкретного завда‐
ння. Списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються.

Колоквіум

Колоквіум відбувається у формі письмової роботи за матеріалами лекцій. У разі необхідності
уточнення оцінки викладач може задати усно додаткові запитання. Максимальна оцінка за ко‐
локвіум – 30 балів.

Активність на практичних заняттях

Ваговий бал для роботи біля дошки – 2. Максимальна кількість – 10 балів. Робота оцінюється
згідно критеріїв:

• Отримання повної правильної відповіді без підказок (+) – 2 бала
• Отримання повної правильної відповіді з підказками (+.) – 1.5 бали
• В цілому правильний хід розв’язку, що супроводжувався суттєвими помилками (±) – 1
бал

• В цілому неправильний хід розв’язку що містив правильні ідеї (∓) – 0.5 бала
• Розв’язку нема, або він повністю неправильний (−) – 0 балів.

Конструктивна ідея або відповідь із місця оцінюється в 1 бал. З огляду на обмежену кількість
виходів до дошки студенти зацікавлені у активній участі в роботі на практичних заняттях.

Бонусні бали

За особливу гарну роботу на практиці або на лекції студент може додатково до базових балів
отримати 5 бонусних балів.
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Семестровий контроль (залік)

Стартовий рейтинг RC є сумою базових (див. таб. 4) та бонусних (не більше ніж 5) рейтингових
балів отриманих у семестрі. Сума максимально можливих базових балів дорівнює 100 балам:

№ Контрольний захід Бал Кількість Всього
1 Модульні контрольни роботи 30 2 60
2 Колоквіум 30 1 30
3 Практичні заняття 10 10

Всього 100

Таблиця 4. Розподіл базових семестрових балів за видами контролю

Якщо RC < Rдоп = 40, студент не допускається до виконання залікової роботи. Для отримання
допуску студент має виконати допускову роботу.
У разі RC ⩾ 60 балів, студент може отримати відповідну оцінку без складання заліку, причому
його рейтинг із кредитного модулю RD = RC .
Якщо Rдоп ⩽ RC < 60, або студент хоче підвищити оцінку, студент має виконати залікову або
допускову роботу.
Допускова робота складається з 8 елементарних теоретичних питань та практичних завдань. У
разі отримання правильної відповіді не менш ніж у 6 завданнях RC = 60 балів. Залікова робота
складається з теоретичних питань (див. п.10) та практичних завдань. Максимальна оцінка за
залікову роботу 100 балів. Залікова оцінка є остаточною.
Підсумковому значенню RD ставиться у відповідність традиційна оцінка (див. таб.5):

Кількість балів Оцінка

95 – 100 Відмінно

85 – 94 Дуже добре

75 – 84 Добре

65 – 74 Задовільно

60 – 64 Достатньо

40 – 59 Незадовільно

0 – 39 Не допущено

Таблиця 5. Відповідність між RD та традиційною оцінкою

9. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)
навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння 2»

Видами контролю успішності засвоєння матеріалу дисципліни «Диференціальні рівняння 2»
є модульна контрольна робота (МКР), виконання та захист розрахункової роботи, робота на
практичних заняттях та семестровий контроль (іспит).
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Модульна контрольна робота

Робочим навчальним планом передбачено виконання студентами модульної контрольної ро‐
боти (МКР). Основною метою МКР є перевірка поточного рівня засвоюваності теоретичних
знань та навичок їх самостійного застосування до розв’язання практичних задач. Варіанти зав‐
дань МКР містять базові теоретичні питання та типові практичні задачі з відповідного розділу
програми. МКР проводиться під час практичних занять та складається з двох частин:

1. Рівняння n‐ого порядку та системи рівнянь.
2. Рівняння у частинних похідних та теорія стійкості.

Максимальна кількість балів за кожну контрольну роботу дорівнює 15 балів, за дві 30. Макси‐
мальна кількість балів за кожне завдання вказана в умові. Оцінка за завдання може варіюва‐
тись у залежності від кількості зроблених помилок у розв’язку та специфіки конкретного завда‐
ння. Списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються.

Розрахункова робота

Максимальна кількість балів за виконання та захист розрахункової роботи Pmax = 15 балів.
Розрахункова робота складається із Nmax = 20 прикладів. Необхідною умовою зарахування
залікової роботи є правильне виконання 18 з 20 завдань. Захист відбувається за умови вчасного
виконання студентом РР, а також її зарахування та складається із самостійного розв’язку студен‐
том одного завдання з його роботи, обраного викладачем. Коефіцієнт захисту Z виставляється
згідно наступних критерієв:
Z = 4 (+) – завдання розв’язане вірно
Z = 3 (+.) – розв’язок містить кілька дрібних помилок
Z = 2 (±) – розв’язок недоведений до кінця, або (та) містить суттєві помилки, або (та) багато
дрібних. При цьому хід розв’язку у цілому вірний.
Z = 1 (∓) – розв’язку немає, або він у цілому невірний, але присутні правильні ідеї.
Z = 0 (−) – розв’язок відсутній, або повністю невірний.
Оцінка за захист = [(Z/4)∗(N/Nmax)∗Pmax], деN – кількість прикладів, що зроблені студен‐
том у його РР. Таким чином, мінімальна позитивна оцінка за РР Pmin = [1/4 ∗ 18/20 ∗ 15] = 3
бали. Незахищена або незадовільно захищена (Z = 0) розрахункова робота оцінюється також
у Pmin.

Активність на практичних заняттях

Ваговий бал для роботи біля дошки – 2. Максимальна кількість – 15 балів. Робота оцінюється
згідно критеріїв:

• Отримання повної правильної відповіді без підказок (+) – 2 бала
• Отримання повної правильної відповіді з підказками (+.) – 1.5 бали
• В цілому правильний хід розв’язку, що супроводжувався суттєвими помилками (±) – 1
бал

• В цілому неправильний хід розв’язку що містив правильні ідеї (∓) – 0.5 бала
• Розв’язку нема, або він повністю неправильний (−) – 0 балів.

Конструктивна ідея або відповідь із місця оцінюється в 1 бал. З огляду на обмежену кількість
виходів до дошки студенти зацікавлені у активній участі в роботі на практичних заняттях.
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Бонусні бали

За особливу гарну роботу на практиці або на лекції студент може додатково до базових балів
отримати 5 бонусних балів.

Семестровий контроль (іспит)

Стартовий рейтинг RC є сумою базових (див. таб. 6) та бонусних (не більше ніж 5) рейтингових
балів отриманих у семестрі. Сума максимально можливих базових балів дорівнює 60 балам:

№ Контрольний захід Бал Кількість Всього
1 Модульні контрольни роботи 15 2 30
2 РР 15 1 15
3 Практичні заняття 15 15

Всього 60

Таблиця 6. Розподіл базових семестрових балів за видами контролю

Якщо розрахункова робота студента не зарахована, або не виконана та/або RC ⩽ Rдоп = 30,
студент не допускається до іспиту та для отримання допуску має виконати допускову роботу.
Якщо Rдоп ⩽ RC, студент може також виконати допускову роботу.
Допускова робота складається з 8 елементарних теоретичних питань та практичних завдань. У
разі отримання правильної відповіді не менш ніж у 6 завданнях RC = 60 балів.
Іспит проводиться у вигляді письмової контрольної роботи за матеріалами двох кредитних мо‐
дулів та складається з теоретичних питань (див. п.11), практичних завдань (подібних до тих, що
розглядались на практиках під час семестру та присутні в розрахунковій роботі) та усної співбе‐
сіди з викладачем. Максимальна оцінка за іспит 40 балів. Отримана оцінка є остаточною та в
сумі з RC складає RD.
Підсумковому значенню RD ставиться у відповідність традиційна оцінка (див. таб.5).
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10. Питання до залікової роботи з навчальної дисципліни «Диференціальні рів-
няння 1»

Нижче наведений орієнтовний перелік теоретичних питань до залікової роботи та колоквіуму.
Цей перелік може корегуватись у залежності від виконання календарного плану

1. Основні поняття теорії диференціаьних рівнянь. Рівняння з відокремленими та відокрем‐
люваними змінними

2. Рівняння, що зводяться до рівнянь з відокремлюваними змінними
3. Лінійні рівняння І‐ого порядку: методи інтегрування та властивості розв’язків
4. Рівняння, що зводяться до лінійних рівнянь
5. Методи інтегрування рівнянь у повних диференціалах
6. Метод інтегрувальногомножника: існування, зв’язокміжрізними інтегрувальнимимно‐

жниками, методи пошуку
7. Теорема Коші про існування та єдиність розв’язку задачі Коші для явного рівняння І‐ого

порядку: формулювання, метод Коші‐Пікара для доведення. Теорема Пеано
8. Неявні рівняння І‐ого порядку: означення, постановка задачі Коші, методи інтегруван‐

ня, неявні рівняння Клеро та Лагранжа
9. Особливі розв’язки: означення та методи пошуку
10. Властивості розв’язків лінійних рівнянь довільного порядку
11. Методи розв’язку лінійних неоднорідних рівнянь
12. Загальний розв’язок лінійних однорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
13. Метод невизначених коефіцієнтів для розв’язку лінійних неоднорідних рівнянь зі ста‐

лими коефіцієнтами
14. Формула Ліувілля‐Остроградського та наслідки з неї
15. Методи інтегрування неявних рівнянь довільного порядку
16. Метод степеневих рядів. Рівняння Бесселя
17. Метод функцій Гріна розв’язання крайових задач
18. Властивості власних чисел та власних функцій однорідних диференціальних задач
19. Властивості власних елементів задачі Штурма‐Ліувілля
20. Властивості і побудова розв’язків лінійних систем
21. Розв’язання лінійних систем І‐ого порядку зі сталими коефіцієнтами
22. Методи інтегрування нормальних систем І‐ого порядку

11. Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння 2»

Нижче наведений орієнтовний перелік теоретичних питань до іспиту, що доповнює перелік
питань з попереднього розділу. Цей перелік може корегуватись у залежності від виконання
календарного плану

1. Метод характеристик розв’язання квазілінійних рівнянь у частинних похідних І‐ого по‐
рядку

2. Рівняння Пфаффа
3. Стійкість розв’язків задачі Коші
4. Стійкість лінійних рівнянь та систем
5. Методи Ляпунова дослідження стійкості нелінійних систем
6. Особливі точки нормальної системи двох рівнянь зі сталими коефіцієнтами
7. Методи малого параметру
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