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Физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу учун 01.01.02 - дифференциалдык тецдемелер, динамикалык 

системалар жана оптималдуу башкаруу адистиги боюнча Кыдыралиев 

Терегелди Раимжановичтин «Чыгарылыштарды езгертуп тузуу усулун 

дифференциалдык жана интегралдык тецдемелердин асимптотикалык 

теориясында колдонуу» аттуу диссертациялык ишине жетектеечу мекеменин

ОЙ ПИКИРИ

1. Диссертациянын келему жана тузулушу

Диссертация шарттуу белгилеелерден, киришууден, параграфтарга 

белунген уч баптан, корутундуудан, 96 аталышты кармаган адабияттардын 

тизмегинен, текстин келему 98 беттен турат. Диссертация жана автореферат 

(эки тилде) ЖАК тарабынан коюлган бардык талаптарына жооп берет.

2. Жумуштун адистикке дал келуучулугу

Жумушта айрым туундулуу дифференциалдык жана интегро- 

дифференциалдык тецдемелер учун Коши маселесинин чыгарымдуулугу 

изилденген. Озгочо чекиттуу сызыктуу эмес Вольтерра интегралдык жана 

Вольтерра интегро-дифференциалдык тендемелеринин аналитикалык жана 

асимптотикалык теориясы тургузулган. Андыктан диссертацияда жургузулген 

изилдеелер 01.01.02 - дифференциалдык тецдемелер, динамикалык системалар 

жана оптималдуу башкаруу адистигине толугу менен дал келет.

3. Изилдеенун максаты

Изилдеенун максаты сызыктуу эмес айрым туундулуу дифференциалдык 

жана интегро-дифференциалдык тецдемелердин жацы классы учун Коши



маселесинин чыгарымдуулугун жана чыгарылыштын тузулушун изилдвв, Коши 

тибиндеги тендемелер системасынын чыгарылышынын асимптотикалык 

туруктуулугун жана тузулушун алуу, сызыктуу эмес Вольтерра интегралдык 

жана Вольтерра интегро-дифференциалдык тендемелеринин

чыгарылыштарынын асимптотикалык жана аналитикалык тузулушун табуу 

болуп эсептелинет.

4. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу

Сызыктуу эмес динамикалык системалар теориясындагы айрым 

туундулуу дифференциалдык жана интегро-дифференциалдык тендемелер учун 

Коши маселесинин чыгарымдуулугу жана тузулушу, Вольтерра тибиндеги 

интегралдык жана интегро-дифференциалдык тендемелеринин озгечо чекиттин 

айланасында аналитикалык жана асимптотикалык чыгарылыштарынын 

тузулушун табуу койгейу актуалдуу бойдон калууда.

5. Алынган жыйынтыктар

Диссертацияда алынган негизги жыйынтыктар жацылык болуп эсептелет 

жана теменкулердон турат:

• Комплекстуу параметрлуу экинчи тартиптеги айрым туундулуу 

дифференциалдык тендемелер учун Коши маселесинин чыгарымдуулугу 

аныкталды жана тузулушу тургузулган;

• Буруу чекити бар сингулярдуу козголгон айрым туундулуу интегро- 

дифференциалдык тендемелер учун Коши маселеси чыгарылышка ээ 

болоорлугунун жетишээрлик шарттары табылган;

• Айрым туундулуу интегро-дифференциалдык тендемелер учун Коши 

маселесинин чыгарымдуулугун жана тузулушун тургузуунун жетишээрлик 

шарттары табылган;

• Коши тибиндеги дифференциалдык тецдемелер системасынын 

чыгарылыштарынын тузулушу жана асимптотикалык туруктулуугу 

далилденген;

• Сызыктуу Вольтерра интегралдык тендемесинин жоголуучу 

чыгарылышынын асимптотикасы алынган;
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• Сызыктуу эмес Вольтерра интегралдык тендемесинин жары 

классынын асимптотикасы тургузулган;

6. Диссертациянын ички биримдигин баалоо
Бул диссертациялык иш ички бирдейликке ээ, алынган жыйынтыктар ез 

ара байланышкан изилдоенун объектиси менен негизделген- чыгарылыштарды 

езгертуп тузуу усулун дифференциалдык жана интегралдык тендемелер учуй 

колдонуу.

7. Алынган жыйынтыктардын практикалык жана теориялык

баалуулугу
Алынган илимий жыйынтыктар сызыктуу эмес дифференциалдык жана 

интегралдык тендемелер теориясында жацылык болуп эсептелинет. 

Диссертация теориялык мунезге ээ. Диссертациянын жыйынтыгы сызыктуу 

эмес Вольтерра интегралдык жана интегро-дифференциалдык тецдемелердин 

башка белуктерунде, конкреттуу жыйынтыктарды алуу учун ошондой эле 

ЖОЖдун математикалык адистиктери учун атайын курстарды иштеп чыгууда 

да колдонулушу мумкун.

8. Диссертациянын жыйынтыктары жарыя наамаларда толук 

чагылдырылышы

Диссертациянын негизги мазмуну 9 макалада, жана 7 тезистик докладда 

жарыяланган. Макалалар Кыргызстандын, Россиянын басмаканаларында 

чыккан илимий журналдарда жана эл аралык конференциялардын 

материалдарында жарык корген.

9. Диссертациянын мазмунуна авторефераттын дал келиши

Автореферат кыргызча жана орусча жазылып, диссертацияга коюлган

максатка жана изилдее маселелерине, изилдееге жана алынган жыйынтыктарга 

дал келет.

10. Диссертациядагы кемчиликтер

1). Диссертация кыргыз тилинде жазылгандыктан, бир топ сездерду 

жазууда кемчилдиктер кетирилген. Мисалы, 21-беттин акырынан баштап 

эсептегенде 6- жана 10-саптарында “дифференциалдык” деген сезде “н” 

тамгасы, ушул эле беттин акырынан баштап эсептегенде 15-сапта
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“канааттандырган” деген сездегу бир “т” тамгасы, ушул эле беттин акыркы 

сабында “мумкунчулугу” деген сезде “м” тамгасы тушуп калган. Ушундай эле 

кемчилдик 22-беттин башынан эсептегенде 1- жана 2-сабында 

“дифференциалдык” деген сезде “н” тамгасы тушуп калган.

2) . 50-бетте (2.3.22) номери менен кайсыл формула же барабарсыздык 

белгиленгендиги так керсетулбей калган. 61-62-беттерде (2.5.10) номери 

керсетулбей калган.

3) . Диссертацияда каралган маселелердин чечимдеринин айкын турдегу 

интегралык керунуштеру алынган. Эгерде ушул чечимдердин негизинде 

берилгендердин конкреттуу учурларындагы чечимдерине мисалдар келтирилип, 

теоремалардын шарттарынын канааттандырыла тургандыгы керсетулгенде 

жакшы болот эле.

Корутунду

Бирок, жогорудагы керсетулген кемчилдиктер диссертациянын 

баалуулугун темендетпейт, ошондуктан «Чыгарылыштарды езгертуп тузуу 

усулун дифференциалдык жана интегралдык тецдемелердин асимптотикалык 

теориясында колдонуу» аттуу диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын 

ЖАК тарабынан коюлган бардык талаптарга жооп берет, ал эми анын автору 

Кыдыралиев Торегелди Раимжанович физика-математика илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 01.01.02 

дифференциалдык тецдемелер, динамикалык системалар жана оптималдуу 

башкаруу адистиги боюнча окумуштуулук даражасын ыйгарууга татыктуу.

Ой пикир Ош мамлекеттик университетинин Программалоо 

кафедрасынын кецейтилген отурумунда талкууланды.
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