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Назарияи наздиккунии фуыксияҳо яке аз қисмҳои муҳимтарини таҳлили 
математикӣ ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи рунтди дохилии илмҳои матема- 
тиктб ва эҳтттёҷоттт амалт! ин назария дар даҳсолаи охир бо суръати баланд 
инкинтоф меёбад. Дар замони ҳозира воридтнавии ғояҳо ва усулҳои назарияи 
наздиккунтб дар тамоми птохаҳои мухталифтт илмҳои математикӣ, хусусан дар 
самттт амалт! муптоҳттда карда метпавад. Вобаста ба ин поттдевори назариятт 
иаздттккуиитт дар асарҳотт боқигузоштатт классикитт Чебьтнтев, Вейерпттрасс, 
Ҷексотт ва Бернттттейтт оидтт ттаздиккуиии фуиксттяҳо бо бисёрузваҳо аз нав 
сохта шуда, дар заминаи васеътар ва мустаҳкамтар гузошта мешавад.

Дар кори диссертатсионт! як қатор масъалаҳои экстремалитт назариятт 
наздиккунтттт синфҳои функсттяҳои давртб бо полиномҳотт трттгонометртл дар 
фазотт тчтлбертии таҳқттқ карда шудааид ва ттатиҷаҳотт ниҳотб баротт сар- 
ҳадтт болоин ттаздиккуттитт беҳтаритт бо ттолиттомҳогт тригонометрт! дар синф- 
ҳотт мухталтифи футтксттяҳои давртч баётт карда тпудаанд.

Масъалаҳои дар кори диссертатсионӣ таҳқиқшуда, аслатч масъаттаҳои 
экстремалии иаздиккунии ҳамҷоятт беҳтаринтт функсияҳо ва ҳосилаҳои 
мобайтттти оттҳо бо почтттттомҳотт трттгонометртт ба шумор меравад. Ба 
масъалаҳотт номбартнуда корҳотт А.Л.Гаркави, А.Ф.Тиман, Н.П.Корнейчук, 
С.Б.Вакарчук, М.Ш.Шабозов ва шогирдони онҳо бахшида шудааст.

Натиҷаҳотт дар кортт диссертатсионӣ ҳосилтнуда аҳамияти ттазарттявтт до- 
ранд. Натттҷаҳои кор ва усулҳотт исботтт онҳоро дар масъалаҳотт экстремалтттт 
назариятт ттаздттккунтттт функсияҳотт бисёртагирёбанда бо полттномҳои триго- 
ттометртт ттстифода кардан мумкин аст.

Дар дттссертатсття азхудкунтти маводтт тадқиқот бе иқтибоси мувофиқ ба 
муаллиф ё дттгар манбаъҳо дида-намешавад. Маводи тадқиқот ба тавртт ттурра 
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дар 8 мақолаи илмӣ, аз оиҳо 4 мақола дар нашрияҳои тақризшаванда, ки 
дар рӯйхати амалкунандаи КАО-и иазди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошанд ва 4 макрла дар маводи конференсияҳои илмии байналминалӣ ва 
ҷумҳуфиявӣ дарҷ гардидаанд.

Шӯрои диссертатсионӣ бВ.КОА-011 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷи- 
кистон аз 15 аъзо иборат аст, аз он ҷумла 5 докторони илм: Шабозов М.Ш., 
Джангибеков Г., Усмонов Н.У., Сафаров Дж., Юсупов Г.А. мутахассисон аз 
рӯи соҳаи днссертатсия мебошанд.

Комиссияи эксперти пешниҳод менамояд, ки барои диссертатсияи бар- 
расишаванда таъин карда шаванд:

• Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди
Тоҷикистон;
е муқарризони расмӣ:
Ҳасанов Ю.
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон;
Қозиев Г.М. номзади илмҳои физикаю математика, мудири ка- 

федраи математика дар иқтисодиёти Донишгоҳи байналмиллалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон.

Дар асоси баррасии кори диссертатсионии Мухлис Абдул Вадуд, дар 
мавзӯъи «Оиди баъзе масъалаҳои экстремалии наздиккуыии функсияҳои 
даврӣ дар фазои Ь^» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬВ) 
-■ доктор аз рӯи ихтисоси бВОбОЮО -- Математика: 60060101 -- Таҳлили 
ҳақиқӣ, комплексӣ ва функсионалӣ ба хулоса омадем, ки диссертатсия ба, 
талаботи Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-011 дар назди Донишгоҳи мил- 
лии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, барои дифоъ қобили қабул аст.
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