
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Клевчука Іва
на Івановича ’’Дослідження асимптотичної пове
дінки розв’язків диференціально-функціональних 
рівнянь” на здобуття наукового ступеня доктора 
фізико-математичних наук за спеціальністю
01.01.02 -  диференціальні рівняння

Математичними моделями того, що оточує нас, що ми бачимо, що від
чуваємо і т. д., є диференціально-функціональні рівняння та різноманітні 
математичні конструкції, пов’язані з цими рівняннями. Причиною цього 
є скінченна швидкість світла, гравітації, звуку, передачі та обробки 
інформації, передачі енергії тощо. Принцип запізнення є однією з влас
тивостей матеріального світу і тому рівняннями з запізненням не можна 
нехтувати.

Рівняння з запізненнями потрібні не тільки для математики, а і для 
техніки, механіки, фізики, радіоелектроніки, економіки, біології, медицини, 
екології тощо.

Для рівнянь із запізненням, як і для будь-яких еволюційних рівнянь, 
важливими є задачі про асимптотичну поведінку їх розв’язків. Це в першу 
чергу задачі про періодичність, стійкість, нестійкість та інші властивості 
розв’язків рівнянь.

Основною метою дисертаційної роботи є розробка нових методів до
слідження асимптотичної поведінки розв’язків диференціально-функціо
нальних рівнянь.

Очевидно, що практична значимість результатів досліджень дисер
тації не викликає сумнівів і подальші дослідження диференціально-функ- 
ціональних рівнянь є актуальними.

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків та списку 
використаних джерел, що містить 240 найменувань. Повний обсяг роботи 
складає 308 сторінок, а основний зміст викладено на 283 сторінках.

У вступі проаналізовано сучасний стан досліджень із теорії регулярно 
і сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь та методу
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інтегральних многовидів, обґрунтовано актуальність теми дисертації, ви
світлено зв’язок роботи з науковими програмами, вказано мету, задачі й 
методи дослідження, наукову новизну результатів дисертації, теоретичне й 
практичне значення отриманих результатів, їх апробацію тощо.

У перш ому розділ і наведено огляд літератури за темою дисертації.

У другом у розділ і наведено основні результати дисертації.

Третій р озділ ’присвячено інтегральним многовидам та принципу зве
дення для диференціально-функціональних рівнянь.

Тут побудовано область стійкості розв’язків лінійних диференціальних 
рівнянь із натуральними запізненнями (п. 3.1), встановлено існування ін
тегральних множин та принцип зведення для імпульсних диференціально- 
функціональних рівнянь запізнювального типу (п. 3.2) та побудовано дис
кретний аналог таких множин та принципу у випадку різницевих рів
нянь (п. 3.3). П. 3.4 та 3.5 присвячено вивченню інтегральних многовидів 
та принципу зведення для диференціально-функціональних рівнянь ней
трального типу, побудові для цих рівнянь інтегральних многовидів та до
слідженню стійкості розв’язків досліджуваних рівнянь у критичному ви
падку з використанням першого наближення. У п. 3.6 дослідження стійкос
ті диференціально-різницевих рівнянь запізнювального типу здійснюється 
з використанням методу усереднення.

Четвертий розділ присвячено дослідженню динамічної еквівалентнос
ті диференціально-функціональних рівнянь запізнювального та нейтраль
ного типів за допомогою інтегральних многовидів.

Тут (у п. 4.1) встановлено існування інтегральних многовидів для ліпши- 
цевих диференціально-функціональних рівнянь запізнювального типу, у п.
4.2 побудовано інтегральні многовиди для лінійних диференціально-функ
ціональних рівнянь і здійснено розщеплення лінійних (п. 4.2) і лінійних 
сингулярно збурених (п. 4.3) систем диференціально-функціональних рів
нянь нейтрального типу. Аналогічні дослідження проведено у п. 4.4 для 
лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненням. П. 4.5 
присвячено розв’язанню задачі квазіоптимальної стабілізації лінійних ке
рованих сингулярно збурених систем із запізненням.

П ’ятий розділ  присвячено застосуванню методу інтегральних много-
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видів до теорії біфуркацій нелінійних систем із запізненням. У цьому роз
ділі одержано зображення інтегрального многовиду сингулярно збуреної 
системи диференціально-різницевих рівнянь, для систем із періодичною 
правою частиною досліджено біфуркацію інваріантного тора із стану рів
новаги та субфуркацію періодичних розв’язків. Також встановлено умо
ви існування гомоклінічних точок для сингулярно збурених систем ди
ференціальних рівнянь із запізненням та досліджено біфуркацію циклів 
одновимірних відображень.

Ш остий розділ  присвячено дослідженню біфуркації стану рівноваги 
диференціальних рівнянь із частинними похідними.

У п. 6.1 досліджується нелінійна параболічна система зі сталим запіз
ненням та періодичною умовою. Для цієї системи отримано умови існу
вання інтегральних многовидів, вивчено їх властивості та встановлено бі
фуркацію тора зі стану рівноваги. Аналогічні задачі розглянуто у п. 6.2 
для сингулярно збуреної системи нелінійних параболічних рівнянь зі 
сталим запізненням. Для гіперболічних систем диференціальних рівнянь 
першого порядку з періодичною умовою доведено існування зліченного 
числа циклів, а для квазілінійного рівняння Кортевега- де Фріза зі зсувом 
просторової змінної вивчено питання існування та стійкості біжучих хвиль 
(п. 6.3).

Сьомий розділ присвячено біфуркації циклів параболічних систем із 
малою дифузією.

П. 7.1 присвячено періодичним режимам рівняння спінового горіння. 
У п. 7.2 і 7.3 встановлено існування періодичних розв’язків автономних 
параболічних систем диференціальних рівнянь із малою дифузією на колі, 
досліджено стійкість біжучих хвиль рівнянь спінового горіння із запізне
нням та Хатчінсона; також отримано біфуркаційні рівняння (п. 7.4).

Восьмий розділ  присвячено дослідженню асимптотичної поведінки 
розв’язків крайових задач для гіперболічних систем диференціальних рів
нянь із використанням зведення цих задач до різницевих та диференціаль
но-різницевих рівнянь.

Основними результатами дисертації є:
• обґрунтування існування інтегральних многовидів для диференціаль

но-функціональних рівнянь запізнювального та нейтрального типів, дифе
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ренціально-функціональних рівнянь з імпульсним збуренням та різницевих 
рівняннь і дослідження властивостей цих многовидів;

• встановлення принципу зведення для дослідження стійкості розв’язків 
диференціально-функціональних рівнянь у критичному випадку;

• обґрунтування динамічної еквівалентності диференціально-функціо- 
нальних рівнянь і побудова заміни, що зводить систему до простішого ви
гляду та розщеплення системи лінійних диференціально-функціональних 
рівнянь на дві незалежні підсистеми;

• застосування інтегральних многовидів у теорії біфуркацій нелінійних 
систем із запізненням;

• дослідження біфуркації стану рівноваги диференціальних рівнянь із 
частинними похідними;

• дослідження біфуркації скінченної кількості циклів параболічних си
стем із малою дифузією;

• дослідження асимптотичної поведінки розв’язків крайових задач для 
систем диференціальних рівнянь із частинними похідними.

Зауваження до дисертації та побажання:
• бажано було б також розглянути в и. 3.1 рівняння (3.1) із доданком 

aoz(t) та з раціонально незалежними запізненнями;
• можна ослабити вимоги стосовно гладкості нелінійних частин дослід

жуваних рівнянь;
• для рівнянь із частинними похідними із запізненням, а також для 

аналогічних рівнянь зі зсувом просторової змінної використано однакову 
назву -  рівняння з перетвореним аргументом;

• бажано було б у розділі 8 показати, що нового дає перехід від до
сліджуваних крайових задач для гіперболічних систем диференціальних 
рівнянь до різницевих та диференціально-різницевих рівнянь у порівнянні 
з результатами О. М. Шарковського;

• неоднаковий підхід до оформлення літератури (див. роботи з номерами 
125 і 140);

• є огріхи редакційного характеру: наприклад, у назвах розділів б і 9 
потрібно ”з” замінити на ”із” , аналогічні огріхи містяться в назвах п. 3.1, 
5.3.2, 5.4, 6.3, 8.2 тощо.

Однак, наведені зауваження не впливають на позитивну оцінку дисер
тації І. І. Клевчука.
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Одержані в дисертації результати є новими, наведені в ній ідеї і тверд
ження сформульовано чітко, теореми супроводжуються детальними дове
деннями, що засвідчує їх достовірність.

Результати дисертації І. І. Клевчука в повному обсязі та своєчасно опуб
ліковано в 66 працях, 29 з яких -  у виданнях, що внесені до переліку на
укових фахових видань України та іноземних періодичних видань, 7 ста
тей опубліковано в журналах, що входять до наукометричної бази даних 
Scopus. Додатково результати дисертації відображені в 35 тезах наукових 
конференцій.

Автореферат повно і правильно відображає зміст дисертації.

Результати дисертації мають як теоретичну, так і практичну значимість, 
а сама дисертація є вагомим внеском до теорії диференціально-функціо- 
нальних рівнянь.

Вважаю, що дисертаційна робота ’’Дослідження асимптотичної поведін
ки розв’язків диференціально-функціональних рівнянь” є завершеним на
уковим дослідженням і задовольняє вимогам ’’Порядку присудження на
укових ступенів” , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року за № 567 (зі змінами), а її автор -  Клевчук Іван 
Іванович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора фізико- 
математичних наук за спеціальністю 01.01.02 -  диференціальні рівняння.

Офіційний опонент -  
член-кореспондент НАН України, 
доктор фізико-математичних наук, професор, 
професор кафедри вищої математики 
Національного університету водного
господарства та природокористування Слюсарчук В. Ю.

Підпис Слюсарчука В 
Учений секретар (* ^Давидчук В. І.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету

імені Та раса  Ш евченка
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Відгук

офіційного опонента на дисертацію Клевчука Івана Івановича 

"Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків диференціально- 

функціональних рівнянь", подану на здобуття наукового ступеня доктора 

фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 -  диференціальні рівняння

При дослідженні багатьох прикладних процесів необхідно враховувати ефект 

післядії. Такі процеси описуються диференціально-функціональними рівняннями. 

Асимптотичні методи теорії диференціально-функціональних рівнянь широко 

застосовуються до задач механіки, фізики, техніки, біології та інших наук. Тому 

тема дисертаційної роботи І.І.Клевчука є актуальною у науковому плані.

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 308 сторінок. Список 

використаних джерел містить 240 найменувань і займає 25 сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на зв’язок з 

науковими програмами, зазначено мету, завдання і методи дослідження, наукову 

новизну результатів дисертації, теоретичне й практичне значення отриманих 

результатів, їхню апробацію тощо.

У першому розділі наведено огляд наукових праць за темою дисертації і 

визначено напрями досліджень. Основними стимулами постановок задач в роботі 

послужили, в першу чергу, результати досліджень академіків М.М.Боголюбова, 

Ю.О.Митропольського, А.М.Самойленка з теорії асимптотичних методів та 

інтегральних многовидів, праці М.М.Красовського і Дж.Хейла, присвячені 

дослідженню розв'язків диференціально-функціональних рівнянь.

У другому розділі наведено основні результати дисертації.

Третій розділ присвячений питанням існування інтегральних многовидів і 

встановленню принципу зведення для дослідження стійкості розв’язків 

диференціально-функціональних рівнянь у критичному випадку. Базовими

відділ діловодства та архіву 
І київського національного університету
‘  S ! U 3 £ * U i !  Г и П Й О ї !  І І І А п і і п і м г пімені-іараса. Шевченка
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положеннями, що дозволяють узагальнити метод інтегральних многовидів на ці 

рівняння є такі:

1) розгляд рівнянь із запізненням не у n-вимірному евклідовому просторі, а в 

нескінченно вимірному просторі неперервних функційС[-Л,0], що дозволило 

використати для дослідження методи функціонального аналізу;

2) розклад фазового простору лінійного автономного диференціально- 

функціонального рівняння на пряму суму скінченно вимірного і доповнювального 

нескінченно вимірного просторів;

3) інтегральне представлення розв’язків (формула варіації сталих) для 

неоднорідних диференціально-функціональних рівнянь.

Друге наближення в методі усереднення застосовано до дослідження стійкості 

системи слабкозв’язаних осциляторів із запізненням. Одержано достатню умову 

стійкості (нестійкості) лінійної системи диференціально-різницевих рівнянь.

У четвертому розділі доведено існування інтегральних многовидів, 

досліджено динамічну еквівалентність диференціально-функціональних рівнянь і 

побудовано заміну, яка зводить систему до простішого вигляду. Здійснено 

розщеплення лінійних регулярно та сингулярно збурених систем диференціально- 

функціональних рівнянь нейтрального типу. Розв’язана задача квазіоптимальної 

стабілізації лінійних керованих сингулярно збурених систем із запізненням.

П’ятий розділ присвячено застосуванню інтегральних многовидів у теорії 

біфуркацій нелінійних систем із запізненням. Одержано зображення інтегрального 

многовиду сингулярно збуреної системи диференціально-різницевих рівнянь. У 

випадку систем з періодичною правою частиною досліджена біфуркація 

інваріантного тора із стану рівноваги, субфуркація періодичних розв'язків та 

встановлено умови існування гомоклінічних точок. Досліджено біфуркацію циклів 

одновимірних відображень.

У шостому розділі досліджено біфуркацію стану рівноваги диференціальних 

рівнянь з частинними похідними. Параболічні диференціально-функціональні 

рівняння з перетворенням просторових змінних було запропоновано 

С.О.Ахмановим, М.А.Воронцовим і В.Ю.Івановим як математичну модель для
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вивчення динаміки структур в оптичних резонаторах з двовимірним зворотним 

зв’язком. Автором роботи доведено існування інтегральних многовидів для 

нелінійної параболічної системи з перетвореним аргументом та досліджено 

біфуркацію стану рівноваги. Аналогічні результати одержано для сингулярно 

збуреної параболічної системи з перетвореним аргументом. Доведено існування 

зліченного числа циклів у гіперболічних системах диференціальних рівнянь з 

перетвореним аргументом. Тут розглянуто гіперболічні системи диференціальних 

рівнянь першого порядку і квазілінійне рівняння Кортевега -  де Фріза з 

перетвореним аргументом.

У сьомому розділі досліджено біфуркацію як завгодно великої кількості 

циклів параболічних систем із малою дифузією. Динаміка таких процесів 

досліджувалася у роботах А.Ю.Колєсова, Ю.С.Колєсова, Є.Ф.Міщенка, 

М.Х.Розова, В.А.Садовнічого, А.М.Самойленка, Є.П.Бєлана та інших. Автором 

роботи запропоновано метод побудови та дослідження стійкості періодичних 

режимів рівняння спінового горіння із запізненням. Доведено існування та 

досліджено стійкість циклів для параболічних систем із запізненням та малою 

дифузією на колі. Досліджено рівняння Хатчінсона з малою дифузією.

Восьмий розділ присвячено дослідженню асимптотичної поведінки розв’язків 

крайових задач для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними. 

Крайові задачі для гіперболічних систем диференціальних рівнянь зводяться до 

різницевих та диференціально-різницевих рівнянь. Показано, що узагальнені 

поліноми Чебишова задовольняють диференціальні рівняння з частинними 

похідними другого порядку.

Основні результати дисертації:

• доведено існування інтегральних многовидів і встановлено 

принцип зведення для різних класів диференціально-функціональних 

рівнянь;

• досліджено динамічну еквівалентність диференціально- 

функціональних рівнянь і побудована заміна, яка зводить систему до 

простішого вигляду;

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


• метод інтегральних многовидів застосовано у теорії біфуркацій 

нелінійних систем із запізненням;

• досліджено біфуркацію стану рівноваги диференціальних 

рівнянь з частинними похідними; досліджено біфуркацію циклів 

параболічних систем із малою дифузією;

• досліджено асимптотичну поведінку розв’язків крайових задач 

для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Зауваження до дисертації та побажання:

1. У підрозділі 4.1 замість терміну “норма |у |і ” краще вживати термін 

“напівнорма |у |і”.

2. Оскільки у роботі часто використовуються такі поняття, як 

"інваріантна множина", "інваріантний многовид", то доцільно було б 

навести означення цих понять.

3. Для різницевих рівнянь краще, на наш погляд, невідому функцію 

позначати знаком х(п), а не хп, як це робиться в дисертації.

4. Результати, які отримані для різницевих рівнянь із дискретним 

аргументом, необхідно узагальнити для різницевих рівнянь із 

неперервним аргументом.

5. Іноді зустрічаються граматичні та стилістичні помилки.

Однак наведені зауваження не впливають на позитивну оцінку дисертації 

І.І. Клевчука.

Одержані в дисертації результати є новими, наведені в ній ідеї і твердження 

сформульовані чітко, теореми супроводжуються детальними доведеннями, що 

засвідчує їхню достовірність. У дисертації містяться приклади застосування 

результатів роботи до побудови і дослідження асимптотичної поведінки розв’язків 

прикладних задач.

Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 66 наукових працях, 

які не увійшли до кандидатської дисертації автора, з них одна монографія, 29 

статей опубліковано у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових видань
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України та іноземних періодичних видань, 7 статей опубліковано в журналах, що 

індексуються в наукометричній базі Scopus, також результати дисертації висвітлені 

в 35 тезах доповідей на наукових конференціях.

Автореферат повно і правильно відображає зміст дисертації.

Результати дисертації мають як теоретичну, так і практичну значимість, а 

сама дисертація є вагомим внеском у теорію диференціально-функціональних 

рівнянь.

Вважаю, що дисертаційна робота "Дослідження асимптотичної поведінки 

розв’язків диференціально-функціональних рівнянь" є завершеним науковим 

дослідженням і відповідає вимогам “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року за 

№ 567 (зі змінами), а її автор Клевчук Іван Іванович заслуговує присудження йому 

наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 -  

диференціальні рівняння.

Офіційний опонент -

доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник 

відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань 

Інституту математики НАН України Г. П. Пелюх-

ВІД ■ & Л Д ..У . . 2 ІІГ Р .
Відділ діловодства та архіву 

Київською національного університету 
ім«ні Тараса Ше&ченка

СВїт ’УЮ
Зав. канцелярією  .

Іястштуту математики А! І України
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В і д г у к  
офіційного опонента 

на дисертацію Клевчука Івана Івановича 
«  Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я  А СИ М П Т О Т И Ч Н О Ї  ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ Д И ФЕ РЕ НЦІ АЛЬ НО-

ФУ НК ЦІО НАЛ ЬН ИХ  РІВНЯНЬ » ,

подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі 
спеціальності 01.01.02 -  диференціальні рівняння

Актуальність теми дисертації. Добре відомо, що в багатьох сучасних 

задачах природознавства доводиться досліджувати асимптотичну поведінку 

розв’язків різних класів диференціальних рівнянь. Важливе місце серед них 

займають диференціально-функціональні рівняння, дослідженням яких, 

починаючи з другої половини минулого століття, займалися і займаються в наш 

час багато відомих вітчизняних та зарубіжних математиків. При цьому для 

регулярно та сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь 

були досліджені лише окремі задачі, пов’язані із застосуванням методу 

інтегральних многовидів. Цим задачам та іншим питанням, що пов’язані із 

методом інтегральних многовидів та дослідженням асимптотичної поведінки 

розв’язків різних класів регулярно і сингулярно збурених диференціально- 

функціональних рівнянь, різницевих рівнянь та диференціальних рівнянь з 

частинними похідними присвячена ця дисертаційна робота. У ній одержано 

важливі результати щодо розвитку методу інтегральних многовидів та 

асимптотичних методів для параболічних і гіперболічних рівнянь з 

перетвореним аргументом та диференціально-різницевих рівнянь і 

застосування цих методів до дослідження біфуркаційних задач. У роботі 

застосовано сучасні методи функціонального аналізу, теорії динамічних систем, 

теорії стійкості, теорії біфуркацій, асимптотичні методи нелінійної механіки. 

Тому актуальність теми дисертації не викликає сумнівів.

Основні результати роботи

Для диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу, 

імпульсних диференціально-функціональних рівнянь та різницевих 

рівнянь доведено існування інтегральних многовидів та досліджено їх 

властивості; доведено принцип зведення для дослідження стійкості
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розв’язків вказаних рівнянь у критичному випадку, згідно з яким 

стійкість нульового розв’язку рівняння рівносильна стійкості нульового 

розв’язку рівняння на многовиді.

Доведено динамічну еквівалентність системи диференціально- 

функціональних рівнянь та деякої більш простої системи, побудовано 

заміни, що розщеплюють системи лінійних диференціально- 

функціональних рівнянь нейтрального типу, лінійних сингулярно 

збурених систем нейтрального типу та лінійних імпульсних сингулярно 

збурених систем із запізненням на два незалежних рівняння.

Для сингулярно збуреної системи диференціально-різницевих рівнянь 

одержано зображення інтегрального многовиду, досліджена біфуркація 

інваріантного тора із стану рівноваги та субфуркація періодичних 

розв’язків.

Доведено існування інтегральних многовидів для нелінійної параболічної 

системи з перетвореним аргументом та досліджено біфуркацію стану 

рівноваги. Обгрунтовано існування інтегральних многовидів сингулярно 

збуреної параболічної системи з перетвореним аргументом та досліджено 

біфуркацію інваріантного тора із стану рівноваги. Показано існування 

зліченної кількості періодичних розв’язків гіперболічної системи 

диференціальних рівнянь першого порядку з періодичною умовою. 

Вивчено питання існування та стійкості біжучих хвиль квазілінійного 

рівняння Кортевега-де Фріза з перетвореним аргументом; досліджено 

біфуркацію циклів автономних параболічних систем з малою дифузією, 

одержано умови існування та стійкості біжучих хвиль рівняння спінового 

горіння; доведено існування періодичних розв’язків автономної 

параболічної системи диференціальних рівнянь із запізненням та малою 

дифузією, досліджено стійкість біжучих хвиль для таких систем.

Крайові задачі для гіперболічних систем диференціальних рівнянь 

першого порядку зведено до різницевих та диференціально-різницевих 

рівнянь; введено поняття узагальнених поліномів Чебишова багатьох
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змінних; показано, що узагальнені поліноми Чебишова задовольняють 

диференціальні рівняння з частинними похідними другого порядку.

Наукова новизна і ступінь обґрунтованості результатів дисертації.

Робота містить усі необхідні компоненти докторської дисертації, а саме 

пропонує шляхи вирішення актуальних теоретичних проблем.

Текст дисертації характеризується послідовним, логічним викладом 

матеріалу, усі результати, що виносяться на захист, є самостійними, новими, і 

достовірними. Висновки відповідають змісту дисертації.

Повнота викладу в опублікованих працях та апробація роботи. Основні 

результати дисертаційної роботи опубліковано у тридцяти двох працях. З них 

15 —  в наукових періодичних журналах, 15 —  у збірниках наукових праць 

Інституту математики НАН України, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича та інших університетів. Крім того, деякі 

результати опубліковано в матеріалах міжнародних конференцій, колоквіумів 

та шкіл.

Результати роботи доповідалися на багатьох міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, а також на науковому семінарі відділу 

диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН 

України, наукових семінарах факультету математики та інформатики і кафедри 

математичного моделювання Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, наукових семінарах кафедри інтегральних та 

диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

У публікаціях знайшли повне відображення основні теоретичні положення 

дисертаційного дослідження. Дисертація відповідає необхідним вимогам щодо 

кількості публікацій за темою дисертації у фахових виданнях, а також 

встановленим вимогам щодо обсягу та оформлення дисертаційних робіт.

Автореферат дисертації повністю відповідає змісту роботи.

Використання результатів дослідження. Робота має теоретичний 

характер. Її результати, а також запропонована в ній методика, можуть бути 

використані в наукових дослідженнях щодо розробки нових методів вивчення
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диференціально-функціональних рівнянь, які проводяться в Інституті 

математики НАН України, у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка, Одеському національному університеті імені 1.1. Мечникова, 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 

Львівському національному університеті імені Івана Франка та в інших 

наукових установах України.

Зауваження і побажання

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження 1.1. Клевчука, висловимо 

декілька наступних зауважень.

1. Робота містить технічні неточності, наприклад:

1) у підрозділах 3.4 та 3.5 формулювання теорем 3.11 -  3.18 слід було виділити 

курсивом;

2) у формулюванні теореми 3.10 замість речення “Нехай виконуються умови 

теорем 1 та 2” повинно бути речення “Нехай виконуються умови теорем 3.7 

та 3.8”;

3) іноді зустрічаються граматичні та стилістичні помилки.

2. У другому розділі, де мова йде про огляд літератури, слід було 

детальніше зупинитися на результатах, суміжних із дослідженнями 

автора дисертаційної роботи.

3. Результати підрозділів 6.1 та 6.2 можна було б узагальнити на випадок 

параболічних систем з перетвореним аргументом більш загального 

вигляду.

4. У підрозділах 3.2 та 4.4 розглянуто рівняння з імпульсами, моменти 

яких задані і відокремлені. Цікаво було б розглянути більш складну 

природу імпульсної дії.

Ці зауваження не носять принципового характеру і не впливають на 
загальну позитивну оцінку роботи.
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Висновок. Дисертаційна робота Клевчука Івана Івановича « д о с л і д ж е н н я

АСИМ ПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-Ф УНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ »  Є 

завершеним теоретичним дослідженням. Запропоновані автором методи 

дослідження та одержані результати становлять значний інтерес для 

подальшого розвитку теорії диференціально-функціональних рівнянь у 

провідних наукових закладах України. За актуальністю теми, обсягом 

виконаних досліджень, новизною отриманих результатів і повнотою їх викладу 

в опублікованих працях ця дисертація відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №576 від 24 липня 2013 року (зі змінами), а її автор Клевчук 

Іван Іванович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 -  диференціальні рівняння.

Офіційний опонент 
доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри математики 
Кам'янець-Подільського націонал 
університету імені Івана Огієнка Ю.В. Теплінський
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