
ВСТУП 
 

1. Програму дисципліни "Диференційні та інтегральні рівняння" на 2017–
2018 навчальний рік (зміст, структуру та логіку курсу) для слухачів 
спеціальності "Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів" 
розроблено з урахуванням вимог чинної програми з дисципліни 
"Диференціальні та інтегральні рівняння", що була опрацьована на 
фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (канд. фіз.-мат. наук, доц. Кривошея Сергій Арсенович).  
2. Дисципліна "Диференційні та інтегральні рівняння" читається в I–II 
семестрах в обсязі 58 годин аудиторних занять, з них 28 годин лекцій, 26 
години практичних занять, контрольні роботи – 2 години, іспит – 2 години, 
20 годин самостійної роботи (I–ІІ семестр: лекції – 28, практичні – 26, 
самостійна робота – 20). 
3. Мета і завдання навчальної дисципліни "Диференційні та інтегральні 
рівняння": ознайомлення й оволодіння методами теорії диференціальних і 
інтегральних рівнянь та їх основними застосуваннями; сприяння розвитку 
логічного й аналітичного мислення студентів. 
4. Предмет навчальної дисципліни "Диференційні та інтегральні 
рівняння" включає основні поняття, теореми, методи та моделі теорії 
диференціальних і інтегральних рівнянь. 
5. Вимоги до знань і вмінь.  
Знати: основні поняття теорії диференційних та інтегральних рівнянь. 
Уміти: розв’язувати основні типи елементарно інтегровних рівнянь, 
застосовувати теоретичні методи до дослідження математичних моделей 
фізичних явищ. 
6. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
Нормативна навчальна дисципліна "Диференційні та інтегральні рівняння" є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня "бакалавр", є базовою для вивчення всіх фізико-математичних 
дисциплін. 
7. Система поточного і підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна "Диференційні та інтегральні рівняння" складається з 
1 змістового модулію і оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 

Для оцінювання знань студентів використовується 100-бальна шкала. 
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ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
Курс "Диференціальні та інтегральні рівняння" складається з одного 

змістового модулю (ЗМ-1) у другому семестрі. 
 В I–II семестрі передбачено: 
1) 1 модульна контрольна робота (ПМК-1) 
2) 1 контрольна самостійної роботи студентів (СРС-1) 
3) 1 комплексний підсумковий модуль-іспит (КПМ-1) 
 
 
 За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-
бальною шкалою, в тому числі 10 балів за активну участь у практичних 
заняттях. 
 

Табл.1 Семестри I–IІ 
 ЗМ-1 Активність 

 ПМК-1 СРС-1 
Бали 35 20 

КПМ-1 Разом 

Всього балів 55 10 35 100 
 

 Студентам, які протягом навчання набрали кількість балів, меншу за 60, 
надається можливість набрати необхідну кількість балів (35) на іспиті. 
Студентам які протягом семестру набрали кількість балів, більшу за 60, 
додається 35 балів і іспит виставляється автоматично. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
СЕМЕСТР I–II 

Кількість годин № 
теми Назва теми 

Лекції Практичні 
Контрольна 

робота, 
іспит 

Самостійна 
робота 

ТЕОРЕТ ИЧНИЙ РОЗДІ Л 1 
Скалярні диференціальні рівняння 

1. 
Диференційні рівняння з 
відокремлюваними змінними і 
звідні до них. Лінійні рівняння 
першого порядку 

4 4  2 

2. 

Рівняння в повних 
диференціалах. Інтегрувальний 
множник. Поняття загального 
розв‘язку і загального 
інтеграла. 

4 4  2 

3. 
Інтегровні типи скалярних 
рівнянь вищих порядків. 
Випадки зниження порядку. 

4 4  2 

4. 
Теорема існування і єдиності 
розв’язку задачі Коші. Неявні 
диференційні рівняння 

   2 

Модульна контрольна робота ПМК-1   2  
ТЕОРЕТ ИЧНИЙ РОЗДІ Л 2  

Лінійні рівняння вищих порядків і системи лінійних рівнянь 

5. 

Лінійні рівняння і системи.  
Фундаментальна матриця і 
фундаментальна система 
розв‘язків. Загальний розв‘язок. 
Метод Лагранжа. 

4 4  2 

6. 
Метод Ейлера побудови 
загального розв‘язку 
скалярного рівняння зі сталими 
коефіцієнтами.  

4 4  2 

7. Загальний розв‘язок 
неоднорідного рівняння. 4 6  2 

8. Лінійні неоднорідні системи зі 
сталими коефіцієнтами. 4   2 

9. 

Метод Ейлера побудови 
загального розв‘язку 
скалярного рівняння зі сталими 
коефіцієнтами. Випадок 
неоднорідності – 
квазіполінома. 

   2 

10. Побудова матричної 
експоненти    2 

Комплексний підсумковий модуль-
іспит КПМ-1   2  

ВСЬОГО ЗА І–ІІ СЕМЕСТРИ 28 26 4 20 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ (ЛЕКЦІЇ) 
СЕМЕСТР I-ІI 

 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 1 
 
Скалярні диференційні рівняння. (12 год.) 
 
Лекція 1-2. (4 год.) 
Типи рівнянь. Поле напрямів. Метод ізоклін. Диференційні рівняння з 
відокремлюваними змінними і звідні до них. Лінійні рівняння першого 
порядку 
Лекція 3-4. (4 год.) 
Рівняння в повних диференціалах. Інтегрувальний множник. Поняття 
загального розв‘язку і загального інтеграла. 
Лекція 5-6. (4 год.) 
Інтегровні типи скалярних рівнянь вищих порядків. Випадки зниження 
порядку.  
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 2 
 
Лінійні рівняння вищих порядків і системи лінійних рівнянь. (16 год.) 
 
Лекція 1-2. (4 год.) 
Лінійні рівняння і системи. Основні поняття і властивості розв‘язків. 
Фундаментальна матриця і фундаментальна система розв‘язків. Загальний 
розв‘язок. Метод Лагранжа. 
Лекція 3-4. (4 год.) 
Метод Ейлера побудови загального розв‘язку скалярного рівняння зі сталими 
коефіцієнтами. Загальний розв‘язок неоднорідного рівняння. Випадок 
неоднорідності – квазіполінома. 
Лекція 5-6. (4 год.) 
Метод Ейлера побудови загального розв‘язку лінійної системи зі сталими 
коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні системи зі сталими коефіцієнтами. 
Лекція 7. (4 год.) 
Лінійні неоднорідні системи зі сталими коефіцієнтами. 
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ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
СЕМЕСТР I-IІ 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 1 

 
Скалярні диференціальні рівняння. (12 год.) 
 
Практичне заняття 1. (2 год.) 
 1. Рівняння з відокремлюваними змінними 
 2. Однорідні рівняння першого порядку і звідні до них 
 3. Квазіоднорідні рівняння першого порядку 
Практичне заняття 2-3. (2 год.) 
 1. Лінійні рівняння першого порядку. Методи Лагранжа і Бернуллі 
 2. Рівняння Бернуллі й інші рівняння, звідні до лінійних 
Практичне заняття 4. (2 год.) 
 1. Рівняння в повних диференціалах 
 2. Інтегрувальний множник 
Практичне заняття 5-6. (4 год.) 
 1. Неявні скалярні рівняння. Рівняння Лагранжа і Клеро 
 2. Відшукання особливого розв‘язку за відомим загальним 
Практичне заняття 5. (2 год.) 
 Контрольна модульна робота ПМК-1. (2 год.) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 2 
 
Лінійні рівняння вищих порядків і системи лінійних рівнянь. (14 год.) 
 
Практичне заняття 1. (2 год.) 
 1. Лінійні рівняння вищих порядків (n = 2) 
 2. Метод Лагранжа 
 3. Формула Абеля ( 2n  ) 
Практичне заняття 2-3. (4 год.) 

1. Лінійні однорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Метод 
Ейлера побудови загального розв’язку 

 2. Рівняння Ейлера, Лагранжа, Чебишова 
Практичне заняття 4-5. (4 год.) 

1. Лінійні неоднорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Принцип 
суперпозиції 

 2. Випадок неоднорідності у вигляді квазіполінома 
Практичне заняття 6. (2 год.) 
  Інтегрування лінійних однорідних систем зі сталими коефіцієнтами  
 методом Ейлера 
Практичне заняття 5. (2 год.) 
 Контрольна по самостійній роботі студентів СРС-1 (2 год.) 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 
 

 Складовими самостійної роботи студента є: 
1) робота над лекційним матеріалом за конспектом лекцій 
2) підготовка до практичних занять 
3) виконання домашніх завдань 
4) опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне 
вивчення за вказаними джерелами 
5) виконання індивідуальних завдань та їх захист під час контролю СРС 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 1 

 
Скалярні диференційні рівняння 

 

1. Метод ізоклін (2 год.) 
2. Відшукання особливих розв‘язків (2 год.) 
3. Рівняння Лагранжа і Клеро. Неявні диференціайні рівняння 1-го порядку (2 
год.) 
4. Теорема існування і єдиності розв’язку задачі Коші (2 год.) 
Література [1, 2.4, 3.1 – 3.4] 
 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІ Л 2 
 

Лінійні рівняння вищих порядків і системи лінійних рівнянь 
1. Побудова матричних експонент у випадку жорданової нормальної форми 
матриці (2 год.) 
2. Інтегрування лінійних однорідних систем зі сталими коефіцієнтами 
матричним методом (2 год.) 
3. Інтегрування лінійних неоднорідних систем. Метод Лагранжа (2 год.) 
4. Лінійні неоднорідні системи зі сталими коефіцієнтами. Випадок 
неоднорідності у вигляді векторного квазіполінома (2 год.) 
5. Властивості розв‘язків лінійних рівнянь і систем (доведення) (2 год.) 
6. Побудова матричної експоненти (2 год.) 
Література [1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2], [2] 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ, 
ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

 
Скалярні диференційні рівняння 

 
1.  Рівняння першого порядку. Геометричний смисл. Розв‘язок. Метод 

ізоклін. 
2.  Рівняння з відокремленими змінними і звідні до них: однорідні й 

квазіоднорідні. 
3.  Лінійні рівняння першого порядку і звідні до них. Методи Лагранжа і 

Бернуллі. 
4.  Метод інтегрування рівняння в повних диференціалах. 
5.  Інтегрувальний множник і методи його знаходження. 
6.  Скалярні рівняння вищих порядків, інтегровні в квадратурах. Випадки 

зниження порядку. 
7.  Теорема існування і єдиності розв‘язку задачі Коші. 
8.  Рівняння Лагранжа і Клеро. 
9.  Відшукання особливих розв’язків. 
 

Лінійні рівняння вищих порядків і системи лінійних рівнянь 
 

1.  Властивості розв‘язків лінійних однорідних рівнянь і систем. Формула 
Остроградського – Ліуввілля. Формула Абеля. 

2.  Властивості розв‘язків лінійних неоднорідних рівнянь і систем. Принцип 
суперпозиції. 

3.  Фундаментальна система розв‘язків, фундаментальна матриця і їх 
властивості. 

4.  Метод Лагранжа. 
5.  Метод Ейлера для рівнянь і систем зі сталими коефіцієнтами. 
6.  Інтегрування лінійних рівнянь і систем зі сталими коефіцієнтами у 

випадку неоднорідності – квазіполінома. 
7.  Матричний метод інтегрування лінійних однорідних систем зі сталими 

коефіцієнтами. 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

1. Розв'язати рівняння  )(10 yxy  . 
 
2. Шляхом підбору частинного розв'язку, звести рівняння Ріккаті до рівняння 
Бернуллі і розв'язати його  xxx eeyyey  222 . 
 
3. Перевірити, чи являється дане рівняння рівнянням у повних диференціалах 
і розв'язати його 0cos2)2sin1( 22  xdyydxxy . 
 
4. Розв' язати рівняння методом варіації сталої 
 xexyxyx  23)1( . 
 
5. Знайти розв'язок задачі Коші  
 ,1)(22 2  yyy  ,1)0( y  2)0( y . 
 
6. Розв'язати рівняння Лагранжа 
 2)(2 yxyy  . 
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