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Тақырыптың өзектілігі. 

Диссертациялық жұмыста екі тәуелсіз айнымалысы бар үшінші ретті 

псевдопараболалық теңдеулер үшін сызықты және бейсызықты шеттік есептер 

зерттелді. 

Үшінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік 

есептерді зерттеу және олардың шешімдерін табудың жуық әдістерін құру 

қажеттілігі биология, физика және басқа ғылымдардың әртүрлі процестерін 

зерттеу және модельдеу кезінде туындайды. 

Уақыт бойынша үлкен туындысына қатысты шешілмеген 

дифференциалдық теңдеулердің алғашқы зерттеулерінің бірі - С.Л. Соболевтің 

айналмалы сұйықтықтың кіші тербелістері туралы жұмысы болып табылады, 

сондықтан мұндай теңдеулер кӛп жағдайда Соболев типті теңдеулер деп 

аталады, бірқатар зерттеулерде «псевдопараболалық теңдеулер» термині де 

қолданылады. 

Екінші және одан жоғары ретті әр түрлі дифференциалдық операторлары 

бар псевдопараболалық теңдеулер эпидемия, диффузия, жылу алмасу және 

толқындық процестердің математикалық модельдерінде пайда болады. Мұндай 

есептер сондай-ақ, тұтқыр газдың бейстационарлық ағымы теориясында, 

кеуекті ортадағы тұздардың конвективті диффузиясында, тұтқыр газдағы 

алғашқы тығызданымдардың таралуында, топырақтардағы ылғалдың 

ауысуында, импульсті сәулелік толқындардың таралуында, әртүрлі 

биологиялық процестерде, кері есептер теориясында пайда болады. Соның 

ішінде, мұндай есептерге кӛп жарықтары бар таужыныстардағы біртекті 

сұйықтықтарды сүзу есептері жатады. 

Компьютерлік технологияны дамыту және оны қолданбалы есептерде 

жан-жақты қолдану ұсынатын әдістерге жаңа талаптар қояды. Ерекше назар 

шешімдерді жуық түрде құру кезінде ӛзінің конструктивтілігімен басқалардан 

ерекшеленетін әдістерге аударылады. 

Осындай әдістердің бірі - екі нүктелі шеттік есептер үшін қарапайым 

дифференциалдық теңдеулердің шешімін табуда ұсынылған Д.С. 

Джумабаевтың еңбектеріндегі параметрлеу әдісі. Бұл әдістің мәні аралықты 

бӛлудің h-қадамы, алгоритмде қолданылатын   қайталанатын интегралдар 

саны сияқты қосымша параметрлерді енгізу және қойылған есепті параметрі 

бар кӛп нүктелі шеттік есебіне келтіру болып табылады. Бұл әдіс қарапайым 

дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептің шешімділігін анықтауға және 

жуық шешімді табу алгоритмдер үйірін ұсынуға мүмкіндік береді. 



Бұл жұмыста параметрлеу әдісі үшінші ретті псевдопараболалық  

теңдеулер жүйесі үшін жартылай периодты шеттік есептерге қолданылады. 

Осы әдістің негізінде тікбұрышты облыста жартылай периодты шеттік 

есептердің шешімін табудың екі параметрлі алгоритмдер үйірі құрылды. 

Ғылым мен техниканың әртүрлі есептерін шешуде псевдопараболалық  

теңдеулер үшін жартылай периодты шеттік есептер теориясын практикалық 

қолданудың маңыздылығы, псевдопараболалық үшінші ретті теңдеулер үшін 

шешілетін шеттік есептер класын кеңейту және олардың шешімдерін табудың 

жаңа конструктивті алгоритмдерін құру қажеттілігі диссертациялық тақырыпты 

ӛзекті етеді. 

Жұмыстың мақсаты. Үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер үшін 

сызықты және бейсызықты шеттік есептердің шешілу шарттарын зерттеу және 

олардың шешімін табу алгоритмдерін құру. 

Зерттеу міндеттері: 

1. Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодты шеттік есептерді шешудің алгоритмдерін құру және 

олардың жинақталу шарттарын алу. 

2. Үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер жүйелері үшін 

сызықты жартылай периодты шеттік есептің бірмәнді шешілуінің 

коэффициенттік белгілерін анықтау. 

3. Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодты шеттік есептерді шешу алгоритмдеріне сүйене отырып, 

бейсызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін жартылай периодты 

шеттік есептің "оқшауланған" шешімінің бар болу шарттарын алу. 

Зерттеу нысаны: үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер үшін 

шеттік есептер. 

Зерттеу пәні: үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер 

үшін жартылай периодты шеттік есептерді шешу алгоритмдері және 

олардың жинақталу шарттары, үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер 

жүйелері үшін сызықты жартылай периодты шеттік есептің бірмәнді 

шешілуінің коэффициенттік белгілері, бейсызықты псевдопараболалық 

теңдеулер үшін жартылай периодты шеттік есептің "оқшауланған" 

шешімінің болуы шарттары. 

Зерттеу әдістері.  

Жұмыста дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика және 

функционалды талдау теориясының әдістері қолданылады. 

Ғылыми жаңалық. 

Үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер үшін шеттік есептерді 

зерттеу мен шешудің кешенді тәсілі әзірленді. 

1. Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодтық шеттік есептердің шешімдерін табу алгоритмдері 

құрылды және олардың жинақталу шарттары алынды. 

2. Үшінші ретті псевдопараболикалық теңдеулер жүйелері үшін 

сызықты жартылай периодты шеттік есептің бірмәнді шешілуінің 

коэффициенттік белгілері анықталды. 



3. Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодтық шеттік есептердің шешімдерін табудың алгоритмдері 

негізінде бейсызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін жартылай 

периодты шеттік есептің «оқшауланған» шешімінің бар болуына шарттар 

анықталды. 

Жұмыстың теориялық және практикалық құндылығы.  

Жұмыста алынған нәтижелер теориялық сипатқа ие және үшінші ретті 

псевдопараболалық теңдеулер жүйелері үшін жартылай периодты шеттік 

есептерді шешудің есептеу алгоритмдерін құруда қолданылады, сондай-ақ, 

университеттердің математика факультеттерінде арнайы курстарды оқуда 

қолданымын таба алады. 

Қорғауға шығарылатын ережелер.  

Қорғауға шығарылады: 

1 Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер жүйелері үшін 

жартылай периодты шеттік есептің шешімін табу алгоритмдері және 

олардың жинақталу шарттары. 

2. Үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер жүйелері үшін 

сызықты жартылай периодты шеттік есептің бірмәнді шешілуінің 

коэффициенттік белгілері. 

3. Үшінші ретті сызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодты шеттік есептерді шешудің алгоритмдері негізінде 

алынған бейсызықты псевдопараболалық теңдеулер үшін жартылай 

периодтық шеттік есептерді «оқшауланған» шешімінің бар болу шарттары. 

Жҥргізілген зерттеулердің дұрыстығы мен негізділігі пайдаланылған 

әдістердің конструктивтілігімен қамтамасыз етіледі. Жалпы тұжырымдар 

теоремалар түрінде берілген және олардың дәлелдеулері ұсынылған, кӛмекші 

тұжырымдар лемма түрінде ұсынылған және дәлелденген. 

Жұмыстың апробациясы.  

Диссертацияның негізгі нәтижелері келесі конференциялар мен 

семинарларда баяндалды және талқыланды: 

-ҚР ҰҒА академигі C. Н.Хариннің 80 жылдық мерейтойына арналған 

Қазақстан Республикасының ғылым қызметкерлері күніне арналған дәстүрлі 

Халықаралық математикалық конференция мен Workshop «Problems of 

modelling processes in electrical contacts» (Алматы, 2019 жылдың 3-5 сәуір); 

- академик В. А. Садовничий 80-жылдығына арналған «Математика мен 

механиканың заманауи мәселелері» атты Халықаралық ғылыми конференция 

(Мәскеу, 2019); 

-ф.-м.ғ.д., профессор М.И.Рамазановтың 70 жылдығына арналған 

«Математиканың, механиканың және информатиканың теориялық және 

қолданбалы мәселелері» атты Халықаралық ғылыми конференция (Қарағанды, 

2019); 

- «Eurasian Mathematical Jornal» журналының шығарылғанына 10 жыл 

толуына арналған «Талдаудың, дифференциалдық теңдеулер мен алгебраның 

ӛзекті мәселелері (EMJ-2019)» атты Халықаралық конференциясы (Нұр-Сұлтан, 

2019); 



- «Математикалық физиканың классикалық емес теңдеулері және 

олардың қосымшалары» атты Ӛзбек-Ресей ғылыми конференциясы (Ташкент, 

2019); 

- Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Математика және 

математикалық модельдеу институтының 75 жылдығына арналған Қазақстан 

Республикасы Ғылым қызметкерлері күніне арналған дәстүрлі халықаралық 

сәуір математикалық конференциясы (Алматы, 2020); 

- профессор М.И. Рамазановтың жетекшілігімен ғылыми семинар (Е.А. 

Бӛкетов атындағы ҚарУ). 

Жарияланымдар.  

Диссертацияның негізгі нәтижелері 10 жұмыста жарияланды: 1 мақала - 

Scopus тізіміне кіретін журналда, 3 мақала Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитеті ұсынған журналдарда және 6 жұмыс Халықаралық ғылыми 

конференциялар материалдарында жарияланды. 

Тең авторлармен орындалған жұмыстарда тең авторлардың 

әрқайсысының үлесі тең болып табылады. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі.  

85 беттен тұратын диссертациялық жұмыс келесі құрылымдық 

элементтерден тұрады: белгілер мен қысқартулар, кіріспе, екі бӛлім, 

қорытынды, пайдаланылған дереккӛздер тізімі.  

Бірінші бӛлімде үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер жүйесі үшін 

сызықты жартылай периодты шеттік есептің шешімділігі және оның шешімін 

табу алгоритмдері зерттелген. Зерттелетін шеттік есеп екінші ретті 

гиперболалық теңдеулер мен функционалдық қатыстардан тұратын жартылай 

периодты шеттік есепке келтіріледі. Параметрлеу әдісіне сүйене отырып, 

қарастырылып отырған есептің бірмәнді және корректілі шешілуінің 

коэффициенттік белгілері алынды. 

Екінші бӛлімде үшінші ретті псевдопараболалық теңдеулер үшін 

жартылай периодты шеттік есеп зерттелді. Бастапқы берілгендер терминінде 

бір мезгілде шешімнің оқшау және бар болуын қамтамасыз ететін 

алгоритмдердің жинақталу шарттары алынған. Мысалдар келтірілген. 

Пайдаланылған дереккөздер саны-119. 

Кілт сөздер. Дербес туындылы теңдеу, шеттік есептер, үшінші ретті 

псевдопараболалық теңдеу, шешімнің бар болуы шарты, алгоритм, жуық 

шешім. 


