
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ» 

курс ІІІ 

Спеціальність: 111 Математика 

Освітня програма: 111.00.01 Математика 

Форма проведення онлайн формат  

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: кожне правильно виконане завдання 

оцінюється у 8 балів 

Організація та проведення екзамену: екзамен проводиться в дистанційному 

форматі на сайті ЕНК. Студенти отримують перелік екзаменаційних завдань 

(зразок наведений нижче). Студентам потрібно письмово виконати всі 

завдання та завантажити фото відповідей. 

 

Орієнтований перелік запитань, що виносяться на екзамен: 

 

1. Поняття про диференціальне рівняння, порядок, розв’язок, загальний, 

частковий розв’язки. 

2. Диференціальні рівняння та математичне моделювання. Задачі, що 

приводять до диференціальних рівнянь. 

3. Поняття про задачу Коші для диференціального рівняння першого 

порядку. Теорема про існування і єдиність розв’язку. 

4. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними: загальний 

вигляд, спосіб розв’язання. 

5. Однорідні диференціальні рівняння: загальний вигляд, спосіб 

розв’язання. 



 

 

6. Рівняння в повних диференціалах: загальний вигляд, спосіб 

розв’язання. 

7. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку: загальний вигляд, 

спосіб розв’язання. 

8. Рівняння Бернуллі: загальний вигляд, спосіб розв’язання. 

9. Лінійні диференціальні рівняння n-го порядку. Методи розв’язання. 

10. Лінійні однорідні диференціальні рівняння 2-го порядку зі сталими 

коефіцієнтами: загальний вигляд, спосіб розв’язання. 

11. Спосіб розв’язання лінійного неоднорідного диференціального 

рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами, права частина якого має 

спеціальний вигляд. 

12. Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. 

Метод зведення до одного рівняння. 

13. Системи лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. 

Метод Ейлера. 

14. Стійкість розв’язків диференціальних рівнянь. Означення стійкості за 

Ляпуновим. 

15. Перший та другий методи Ляпунова. Типи точок спокою. 

 

Орієнтований перелік завдань: 

 

1. Розв’язати диференціальне рівняння або задачу Коші:      

1) 3 3 2x y y x y   ,        (1) 0y  ;  

2) ( 4) ( 2)x y dx x y dy      ;   

3) 
2

2 xy xy xe ;   

4) 23 2 xy y y xe    . 

2. Розв’язати систему лінійних диференціальних рівнянь та дослідити 

стійкість нульового розв’язку даної системи:  
.
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Екзаменатор Семеняка С.О. 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


