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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Нормативна навчальна дисципліна, яка є продовженням курсу математичного 

аналізу, допомагає студентам вивчити та опанувати основні класи диференціальних 

рівнянь та систем диференціальних рівнянь та метод їх інтегрування.  

2. Мета навчальної дисципліни: полягає в тому, щоб студент оволодів 

необхідними математичними знаннями та методами, які використовуються у процесі 

вивчення курсу. Розкрити широке застосування диференціальних рівнянь в прикладних 

задачах та дослідженнях. 

3. Пререквізити. Шкільний курс математики, аналітична геометрія та лінійна 

алгебра, математичний аналіз. 

4. Результати навчання: основні типи диференціальних рівнянь та систем 

диференціальних рівнянь та оволодіти методами їх інтегрування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах 

для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних, основні методи 

диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними похідними; 

вміти: застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів, 

досліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем,  які пропонуються як у даному 

курсі, так і в процесі подальшого навчання. 

Загальні компетентності за освітньою програмою: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Фахові компетентності за освітньою програмою: 

ФК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та 

дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та 

інтерпретування  

ФК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, 

процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач 

математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного 

розв’язування професійних задач.  

ФК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 

моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 

проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.  

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПРН2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного 

аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання 

задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації 

об’єктів інформатизації.  

ПРН6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 

розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних 

методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної 

реалізації чисельних методів.  
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5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння» 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

У тому числі Усьо-

го 

У тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Рівняння 1-го порядку. Рівняння вищих порядків 

Тема 1. Вступ. Постановка 

основних задач. 

12 4 3  5      

Тема 2. Інтегровані типи рівняння 

першого порядку. 

12 4 3  5      

Тема 3. Теорема існування і 

єдиності. 

12 4 3  5      

Тема 4. Рівняння нерозв’язні 

відносно похідної.  

12 4 3  5      

Тема 5. Диференціальні рівняння 

вищих порядків, 

 інтегровані типи. 

12 4 3  5      

Тема 6. Теорія лінійних рівнянь 

n-го порядку. 

12 5 3  4      

Разом за змістовим модулем 1 72 25 18  29      

Змістовий модуль 2. Лінійні рівняння 2-го порядку. Системи лінійних рівнянь. Стійкість 

Тема 7. Лінійні рівняння другого 

порядку. 

12 5 3  4      

Тема 8. Системи диференціальних 

рівнянь. 

12 5 3  4      

Тема 9. Основні властивості 

розв’язків системи 

диференціальних рівнянь. 

12 5 3  4      

Тема 10. Диференціальні рівняння 

з частинними похідними. 

12 5 3  4      

Разом за змістовим модулем 2 48 20 12  16      

Усього 120 45 30  45      
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

1. Теорема Штурма (порівняння).  7 

2. Наслідки з теореми порівняння.  7 

3. Застосування функції Гріна. 7 

4. Побудова нормальної ортогональної матриці систем. 8 

5. Метод малого параметра. 8 

6. Основні положення теорії Пуанкаре-Бендіксона. 8 

 

 

6. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів 

Об’єктом поточного контролю знань студентів є: 

а) систематичність та активність роботи на практичних (підготовка звітів по відповідних 

темах дисципліни або написання рефератів згідно з тематичним планом; виконання 

письмової контрольної роботи за тестами або за білетами, затвердженими кафедрою; 

проведення усної співбесіди викладача зі студентом, в процесі якої студент дає відповіді 

на питання з різних тем дисципліни) заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Контроль систематичності та активності роботи студенів на практичних 

заняттях: 

1. Рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях. 

2. Активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття. 

3. Результати виконання практичних робіт.  

Контроль виконання завдань для самостійного опрацювання: 

1. Самостійне опрацювання тем. 

2. Написання домашніх контрольних робіт. 

Виконання модульних завдань: 

1. Відповіді на теоретичні питання. 

2. Розв’язання практичних завдань. 

Форми контролю, захисту та діагностики успішності навчання 

Система поточного контролю 

Оцінювання рівня знань студентів з предмету «Диференціальні рівняння» 

здійснюється на основі результатів поточного контролю та іспиту, завдання поточного 

контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів, а завдання, що виносяться на іспит – 

від 0 до 40 балів. 

 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

іспит Теми № 1 – 6 Теми № 7 – 10 

30 балів 30 балів 40 балів 

 

Відповідь студента на іспиті оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. 

Відповідь на кожне з трьох завдань екзаменаційного білета оцінюється так: 

Види завдань Аналіз відповіді Оцінка в балах 

Теоретичне 

питання 1 

відповідь достатньо повна і показує глибоке 

засвоєння студентом матеріалу теми 
15 

відповідь є правильною, але неповна за змістом 

або має окремі неточності 
10 

відповідь свідчить про низький рівень знання 

матеріалу і розкриває зміст питання менш ніж 

на 50% 

5 
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Теоретичне 

питання 2 

відповідь достатньо повна і показує глибоке 

засвоєння студентом матеріалу теми 
15 

відповідь є правильною, але неповна за змістом 

або має окремі неточності 
10 

відповідь свідчить про низький рівень знання 

матеріалу і розкриває зміст питання менш ніж 

на 50% 

5 

Задача 1 

відповідь  повна, розв’язання чітке, з творчим 

підходом 
10 

задача розв’язана правильно, з незначними 

помилками, які не вплинули  на кінцевий 

результат 

6 

відповідь невірна, але хід виконання в цілому 

вірний 
3 

 

 

Примітка: у випадку відсутності відповіді на будь-яке з чотирьох завдань ставиться 0 

балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ЗМ1 ЗМ2 Разом Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

80 – 89 B 
добре 

70 – 79 C 

60 – 69 D 
задовільно 

50 – 59 E 

35 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

7. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Самойленко A.M., Перестюк М.О., Парасюк I.О. Диференціальні рівняння. - К; 

Либідь, 1994.-360с. 

2. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. - М: Высшая школа, 

1991. - 303 с. 
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3. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. - М: 

Наука, 1985.- 232 с. 

4. Еругин Н.П. и др. Курс обыкновенных дифференциальные уравне-ния. - К: Вища 

школа, 1974 – 472 с. 

5. Смирнов В.И. Курс высшей математики. Том.4, часть первак. – М.: Наука, 1974. – 336 с.  

6. Самойленко A.M., Кривошея С.А., Перестюк М.О. Диференціальні рівняння в 

прикладах і задачах. – К.: Вица школа, 1994 - 454 с. 

7. Кривошия О.А., Перестюк М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. – 

К.: Либідь, 2004. – 408 с.  

8. Диференціальні рівняння: Методичний посібник /Р.І. Петришин, С.Г.  Блажевський. – 

Чернівці: Рута, 2008. – 80 с.   
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