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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ДИНАМІЧНІ СИСТЕМ» 

курс V 

Спеціальність 111 Математика  

Освітня програма 111.00.02 Математичне моделювання 

 

Форма проведення онлайн формат 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

перше теоретичне питання – 10 балів, 

друге теоретичне питання – 10 балів,  

перше практичне завдання – 10 бали, 

друге практичне завдання  – 10 балів. 

 

 

Перелік питань, які виносяться на іспит: 

Означення динамічної системи, її траєкторії, особливої точки.  

Приклади динамічних системи. 

Поняття першого інтеграла для динамічної системи на площині. 

Пояснити понятті першого інтегралу на прикладі конкретної динамічної 

системи.  

Гамільтонова форма запису динамічної системи, поняття гамільтоніана.  

Приклади гамільтонових динамічних систем.  

Довести, що функція Гамільтона гамільтонової динамічної системи є 

її першим інтегралом.  

Знаходження першого інтегралу динамічних систем і його використання 

для побудови фазового портрету динамічної системи (розглянути рівнянь 
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гармонійних коливань, рівняння Дюффінга і рівняння математичного 

маятника).  

Динамічні системи на площині: означення траєкторії, фазової кривої, 

поняття фазового портрету.  

Лінеаризація динамічних систем в околі положення рівноваги.  

Класифікація особливих точок лінійних автономних диференціальних 

рівнянь на площині. Визначення типу особливої очки за значеннями власних 

чисел матриці лінійної частини системи в варіаціях. 

Вигляд фазових портретів динамічної системи в околах особливих точок 

різного типу (вузол, вироджений вузол, сідло, центр, фокус).  

Означення стійкості за Лапуновим і асимптотичної стійкості за 

Ляпуновим особливих точок динамічних систем на площині.  

Дослідження нелінійної динамічної системи на площині (на прикладі 

рівнянь математичного маятника, рівняння Дюффінга): особливі точки, їх 

стійкість). Фізичний зміст стійких і нестійких особливих точок. 

Побудова фазового портрета системи гармонійних коливань.  

Поняття біфуркації для динамічних систем на площині. Пояснити на 

прикладі.  

Різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами. Поняття розв’язку. 

Числа Фібоначчі.  

Неперервні відображення відрізка в себе і поняття одновимірної 

динамічної системи.  

Означення нерухомої точки, траєкторії динамічної системи, 

періодичної точки, періодичної траєкторії (циклу) одновимірної 

динамічної системи.  

Приклади математичних моделей в біології (модель Мальтуса, 

Ферхюльста, дискретне логістичне рівняння).  

Дискретне логістичне рівняння, його біологічний зміст.  

Поняття біфуркації для одновимірного відображення (на прикладі 

логістичного рівняння з параметром).  

 

 

Приклад екзаменаційного білету.  

 

1. Сформулювати означення динамічної системи, її траєкторії, нерухомих 

точок, пояснити сенс цих понять на конкретному прикладі.  
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2. Сформулювати означення гамільтонової динамічної системи, дати 

приклади гамільтонових динамічних систем, довести, що функція 

Гамільтона гамільтонової динамічної системи є її першим інтегралом.  

3. Визначити її  особливі точки системи  )2xyx
dt

dx
 ,           yxy

dt

dy
 , 

дослідити їх стійкість та побудувати її фазовий портрет.    

4. Визначити нерухомі та періодичні точки періоду 2 для одновимірної 

динамічної системи, яка задана за допомогою відображення )(xfx  , де 

)21()( xxxf  . 

 

 

Екзаменатор Самойленко В.Г. 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


