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ОЙ ПИКИРИ

Теманын актуалдуулугу. Азыркы учурда дифференциалдык жана 

интегралдык тецдемелердин аналитикалык жана асимптотикалык теориясына 

карата кызыгуулардын есуусу байкалат. Бул теорияга кызыгуу алардын 

колдонмо маселелерде коп колдонулушу менен байланышкан. Айрым 

туундулуу дифференциалдык жана интегро-дифференциалдык 

тецдемелердин чыгарылыштарын табууда чыгарылыштарды езгертуп тузуу 

усулун колдонуп Я.Горн, Э.И.Грудо, Н.А.Магницкий, Я.В.Быков, 

М.Иманалиев, К.Алымкулов, П.С.Панков, К.Какишов, А.Асанов, 

Т.М.Иманалиев, А.Б.Байзаков ж.б. эмгектери чыгарылышты табууга 

арналган. Мындай тецдемелер механиканын, физиканын, техниканын жана 

башка предметтердин колдонулуштарында кездешет. Бул диссертацияда 

аталган усулду пайдалануу менен Вольтерра тибиндеги интегралдык 

тецдемеге алынып келинет жана интегралдык тецдемеге кысып чагылтуу 

принциби колдонулат.

Диссертациянын келему жана тузулушу. Диссертация шарттуу 

белгилеелерден, киришууден, параграфтарга белунген уч баптан, 

корутундудан, 96 аталышты кармаган адабияттардын тизмегинен турат. 

Текстин келему 98 бет.

Диссертациянын негизги илимий жацылыктары:

-айрым туундулуу интегро-дифференциалдык тендемелер учун Коши 

маселесинин чыгарымдуулугун жана тузулушун тургузуунун жетишээрлик 

шарттары табылган;



-  д р -

-Коши тибиндеги дифференциалдык тецдемелер системасынын 

чыгарылыштарынын тузулушу жана асимптотикалык туруктулуугу 

далилденген;

-сызыктуу Вольтерра интегралдык тендемесинин жоголуучу 

чыгарылышынын асимптотикасы алынган.

Жацылыктарды баалоо жана ишенимдуулугу. Изденуучу алынган 
жыйынтыктарды далилдеш учун белгилуу усулдарды так жана даана колдоно 
билет. Диссертацияда тастыкталган бардык жыйынтыктар: теоремалар, 
натыйжалар математикалык далилдеолер менен негизделген.

Теориялык жана практикалык баалуулугу. Алынган илимий

жыйынтыктар сызыктуу эмес дифференциалдык жана интегралдык 

тецдемелердин асимптотикалык теориясына кошулган ченемдуу салым 

катары бааланган жацылык болуп эсептелинет. Диссертация теориялык 

мунозго ээ. Диссертациянын жыйынтыктары КР УИА математика 

институтунун илимий изилдеелерундо, Ж. Баласагын атындагы КУУда, 

Б.Ельцин атындагы КОСУ, «Манас» атындагы КТУда жана КР ЖОЖдун 

математикалык адистиктери учун атайын курстарды иштеп чыгууда да 

колдонулушу мумкун.

Диссертациялык жумуштагы кемчиликтер. Диссертациянын кээ бир 

беттеринде утур, чекит жана кош чекиттер коюлбай калып, катачылыктарга 

жол берилген. Мисалы, 6-бетте “проекттердин” деген создун ордуна 

“проектердин” деп жазылып калган, 7-бетте акрыкы катарда пробел калып 

калган, 16-бетте “тендемесин” деген создун ордуна “тендемеси” деп 

жазылып калган, 27-бетте “жашаса” деген создун ордуна “жашаша” деп 

жазылып калган.
»•

Корсотулгон кемчиликтер диссертациялык иштин жыйынтыгынын 

жалпы илимий балуулугуна таасир этпейт.

Диссертациянынкоюлганталаптарга дал келиши.
Жогорку баяндагандардын негизинде диссертациялык иш илимий-

изилденген, жыйынтыкталган жана алынган жыйынтыктар ез ара 

байланышкан, диссертация ички биримдикке ээ болгон эмгек болуп



эсептелет. Автореферат диссертациянын мазмунуна дал келет. 

«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 Терегелди 

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.
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