“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”
'Ректори

Шӯрои васеи олимони факултети механикаю математикаи

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Диссертатсияи Расули Соҳайла дар мавзуи “Баъзе синфҳои муодилаҳои

эволютсионӣ бо таъхири аргумент” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа
(Рй.В) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6В.060102 - Муодилаҳои дифференсиалӣ,

системаҳои динамикӣ, идоракунии оптималӣ мутобиқат менамояд.
Дар давраи омода кардани рисола Расули Соҳайла ба ҳайси докторанти зинаи

доктор Рй.О - и факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон таҳсил мекард.
Расули Соҳайла соли 2018 шуъбаи магистратураи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистонро бо ихтисоси “математика” хатм намуд.

Транскрипти зинаи доктор Рй.В соли 2022 аз ҷониби Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон дода шудааст.
Роҳбари илмӣ: Роҳбари илмӣ: академики АМИТ, профессори кафедраи

таҳлили функсионалӣ ва муодилаҳои дифференсиалии факултети механикаю
математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Илолов Мамадшо.
Дар муҳокимаи рисола академикҳои АМИТ Илолов М., Шабозов М.Ш.,

профессорҳо Юнусӣ М., Ҷангибеков Г., Нуров И., Одинаев Р., Раҷабова Л.,
Сафаров Ҷ., Шамсиддинов Ф.М., номзадҳои илмҳои физикаю математика

Абдукаримзода М., Хуҷаназарова Г., Қозиев Г., Солиев С., Ҷурахонов О.,

Мамадкаримова М., Шоимқулов Б.М., Миркалонова М. иштирок доштанд.
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Ба ҳайси муқарризони холис н.и.ф.-м., дотсент Хуҷаназарова Г. ва д.и.ф.-м.,

дотсент Қозиев Г.М. баромад намуданд.
Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:

Диссертатсияи Расули Соҳайла нахустин таҳқиқоти муфассал доир ба баъзе
синфҳои муодилаҳои эволютсионӣ бо таъхири аргумент ба шумор меравад.
Мавзӯъ аз ҷониби диссертант бо фарогирии ҷиҳатҳои таҳқиқотӣ мавриди таҳлилу
баррасӣ қарор гирифтааст.

Мубрамии мавзӯъ бо он муайян карда мешавад, ки дар он муодилаҳои
эволютсионӣ дар фазоҳои беохирченак бо таъхири аргумент мавриди таҳқиқ қарор

мегиранд. Дар корҳои дигар муаллифон таъхири аргумент ба назар гирифта
нашудааст. Ба ғайр аз ин масъалаҳои номбурда барои ҳалли масъалаҳои ибтидоӣ
ва ибтидоӣ-канорӣ барои муодилаҳои бо ҳосилаҳои хусусӣ ва бо таъхири

аргументи вақтӣ татбиқ карда мешаванд. Татбиқи амалии масъалаҳои номбурда
дар динамикаи популятсияҳо, ҷараёни гармигузаронӣ, электродинамика ва ғайра

ба назар мерасад.

Дараҷаи омӯзиши натиҷаҳои илмии дар кори диссертатсионӣ бадастомада бо
исботҳои риёзии дақиқ, ки дар натиҷаи татбиқи методҳои муосири таҳлили
функсионалӣ ба даст омадаанд, тасдиқ мегарданд.

Навгониҳои

илмии

таҳқиқоти

диссертатсионӣ

Дар

рисолаи

диссертатсионӣ натиҷаҳои асосӣ ба даст оварда шуда, ин теоремаи мавҷудият ва
ягонагии ҳалҳои муодилаи квазихаттии эволютсионӣ исбот карда шудааст,
тасвири ҳалли масъалаи Коши барои муодилаи эволютсионии хаттӣ бо таъхири

аргумент пешниҳод карда шудааст, методи татбиқи теоремаҳои абстрактӣ дар
таҳлили ҳалшавандагӣ ва устуворияти муодилаҳои мушаххас бо ҳосилаҳои хусусӣ
ва бо таъхири аргумент коркард шудааст инчунин формулаи вариатсияи доимиҳо

барои муодилаҳои эволютсионӣ бо коэффисиенти ғайримахдуд ва бо тартиби
касрии ҳосилаҳо исбот карда шудааст.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ аз он иборат аст, мавзӯъи тадқиқот
аҳаммияти назариявӣ дорад; Натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ ва методҳои
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исботи онҳоро дар ҳолати ҷустуҷӯ намудани ҳалли масъалаҳои ибтидоӣ-канорӣ
барои муодилаҳо бо ҳосилаҳои хусусӣ бо таъхири аргумент татбиқи худро

ёфтаанд.
Аҳаммияти амалии таҳқиқ татбиқи амалии масъалаҳои номбурда дар он

зоҳир мегардад, ки дастовардҳо ва натиҷаҳои илмии онро дар динамикаи
популятсияҳо, назарияи гармигузаронӣ, электродинамика ва ғайра хеле умедбахш

ба назар мерасад.

Натиҷаҳои таҳқиқот нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳод-шаванда ва
тавсияҳо барои беҳтар дарк намудани муодилаҳои эволютсионӣ бо таъхири
аргӯмент, элементҳои назариявии нимгурӯҳҳои операторҳои хаттии махдуд,

фазоҳои функсионалии Соболев ва операторҳои дифференсиалии хаттии тартиби
касрӣ барои муайян намудани мавҷудият ва ягонагии ҳалли масъалаҳо нақши
муҳимро дорад.

Мундариҷа ва муҳтавои асосии диссертатсия дар 3 мақолаи нашршудаи
муаллиф, дар маҷалаҳои таъйиднамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки рӯйхати онҳо ба шарҳи зер

аст:

[1-М] Расули С. Запаздывания во времени в смешанных задачах для

уравнения теплопроводности / С.Расули // Доклады АН РТ. - 2020. - Т. 63. — № 910. - С. 550-556.188К 0002-3469.

[2-М] Расули С. Эволюционные уравнения дробного порядка с запаздыванием
в банаховом пространстве / М.Илолов, С. Расули, Дж.Ш. Рахматов // Известия АН

РТ. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. - 2020. -N3. -С.7-21.188И 0002-3485.
[3-М]

Расулӣ

С.

Масъалаи

абстрактии

Коши

барои

муодилаҳобоқафомонииаргументвататбиқион / М.Илолов, С.Расулӣ // Паёми

ДонишгоҳимиллииТоҷикистон. Бахши илмҳоитабиӣ. - 2022. - №1. - С. 5-15. 188Н

2413-452Х.
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Қарор қабул карда шуд:

1. Диссертатсияи Расули Соҳайла дар мавзуи “Баъзе синфҳои муодилаҳои
эволютсионӣ бо таъхири аргумент” таҳқиқоти илмии баанҷомрасида ва ба

талаботи банди 53 “Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати

Чумҳурии Тоҷикистон аз таърихи 30-июни соли 2021 таҳти № 267 тасдиқ
гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

2. Рисолаи диссертатсионии Расули Соҳайла дар мавзуи “Баъзе синфҳои
муодилаҳои эволютсионӣ бо таъхири аргумент” барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори фалсафа (Рй.В) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60.060102 - Муодилаҳои
дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ, идоракунии оптималӣ ба ҳимоя дар Шӯрои

диссертатсионии 6Б.КОА-011 пешниҳод карда шавад.
Хулоса, дар ҷаласаи Шӯрои олимони факултети механикаю математикаи ДМТ
қабул гардид.

Иштирок дошт: 17 нафар.
Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор”-17 нафар, “зид”-нест, “бетараф”-нест.
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Раиси маҷлис, декани факултети
механикаю математика, д.и.ф.-м., профессор
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Одинаев Р.Н.

Муқарризи холис, н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи таҳлили
функсионалӣ ва муодилаҳои дифференсиалии
факултети механикаю математикаи ДМТ
/ Хуҷаназарова Г.Х.

Муқарризи холис, н.и.ф.-м., мудири кафедраи риёзиёт
дар иқтисодиёти Донишгоҳи байналмилалии -Н/
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон
Сардори раёсати кадрҳо
ва корҳои махсуси ДМТ

Қозиев Г.М.

Тавқиев Э.Ш.
*ХДРО0*.

