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Ресми рецензенттің жазбаша пікірі 

 

 

р/н 

№ 

Критерийлер Критерийлер сәйкестігі Ресми рецензенттің ұстанымы 

1. Диссертация 

тақырыбының 

(бекіту күніне) 

ғылымның даму 

бағыттарына 

және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкес болуы 

1.1 Ғылымның даму 

бағыттарына және/немесе 

мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: 

 

1) Диссертация мемлекет 

бюджетінен 

қаржыландырылатын 

жобаның немесе нысаналы 

бағдарламаның аясында 

орындалған (жобаның немесе 

бағдарламаның атауы мен 

нөмірі); 

Диссертациялық жұмыс 

тақырыбы  

“3.Ақпараттық, 

телекоммуникациялық және 

ғарыштық технологиялар, 

жаратылыстану ғылымдары 

саласындағы ғылыми 

зерттеулер басым бағытының  

3.6 Жаратылыстану ғылымы 

саласындағы ғылыми 

зерттеулер; Математика 

саласындағы іргелі және 

қолданбалы зерттеулер” ішкі 

басым бағытына сәйкес келеді. 

Диссертацияда келтірілген 

нәтижелерге қатысты жарық 

көрген жұмыстар № 

AP05130975 «Салмақты 

функционалдық кеңістіктер, 

интегралдық операторларды 

салмақты бағалау және 

олардың қолданыстары» 

жобасының аясында 

орындалып, есепке енгізілген. 

2) Диссертация басқа 

мемлекеттік бағдарлама 

аясында орындалған 

(бағдарламаның атауы) 

3) Диссертация Қазақстан 

Республикасының Үкіметі 

жанындағы Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия 

бекіткен ғылым дамуының 

басым бағытына сәйкес 

(бағытын көрсету) 

2. Ғылымға 

маңыздылығы 

Жұмыс ғылымға елеулі 

үлесін қосады/қоспайды, ал 

оның маңыздылығы 

ашылған/ашылмаған. 

Диссертациялық жұмыс 

мультисалмақты туындылы 

кеңістіктерді енгізу және 

олардың қолданыстарын 

зерттеу мәселелеріне 

арналғандықтан, ғылымға 

елеулі үлес қосады деп 

санаймын, себебі 

салмақтардың  n ,...,, 21  

жалпылығына байланысты 
n

pW ,   кеңістігі зерттелмеген 

десе де болады. Ал, жұмыста: 

- сингулярлы нүктелерде 

функциялардың көпмүшелікке 



шығуы, ол көпмүшеліктердің 

қалай анықталуы; 

- 
n

pW ,  кеңістігінде нормаға 

эквивалентті 

функционалдарды анықтау; 

- үзіліссіз және компактылы 

енгізу теоремалары; 

- Никольский – Лизоркин – 

Кудрявцев теңсіздігінің 

аналогын анықтау; 

- 
n

pW ,  кеңістігіндегі финитті 

функциялар жиынының 

тұйықтамасын анықтау, 

тығыздық баламасы, тығыз 

болмаса ол жиынды шеттік 

нүктелердегі функциялардың 

ізі болуы және болмауы 

арқылы анықтау  мәселелері 

осы диссертациялық жұмыста 

шешуін табады. 
 

3. Өзі жазу принципі Өзі жазу деңгейі: Диссертация мультисалмақты 

туындылы кеңістіктерді енгізу 

және олардың 

қолданыстарына қатысты 

мәселелерін шешуге арналған, 

өзі жазу деңгейі жоғары.  

1) жоғары; 

2) орташа; 

3) төмен; 

4) өзі жазбаған 

4. Ішкі бірлік 

принципі 

4.1 Диссертация өзектілігінің 

негіздемесі: 

Салмақты функционалдық 

кеңістікте, тегіс және финитті 

функциялар жиынының 

тұйықтамасы салмақты 

функциялардың қатты 

сингулярлығына байланысты 

барлық кеңістікпен сәйкес 

келуі мүмкін. Бұл жағдайда 

кеңістіктегі функциялардың 

шекаралық іздері табылмайды 

да онда қарастырылып 

отырған дифференциалдық 

теңдеулерге шеттік есеп 

қойылмайды. Бірақ 

қолданбалы есепте 

дифференциалдық теңдеу 

шешімінің шекарада бір 

физикалық заңды 

қанағаттандыруы керек, 

сондықтан теңдеудің 

коэффициенттері шекарада 

қатты сингулярлы болсада, 

жалпыланған мағынада бір 

«шеттік есеп» болуы қажет. 

1) негізделген; 

2) жартылай негізделген; 

3) негізделмеген. 



Л.Д.Кудрявцев жұмыстарында 

қарапайым дифференциалдық 

теңдеудің шексіздік 

нүктесіндегі шеттік есебі 

ретінде теңдеу шешімінің 

шексіздікте алгебралық 

көпмүшелікке шыққан 

жағдайдағы, сол 

көпмүшеліктің 

коэффициенттері ретінде 

қарастырылады. 

Диссертациялық жұмыс 

Л.Д.Кудрявцевтің ұсынысын 

кеңейтіп, әр көбейтілген 

салмақтан кейін 

дифференциалданатын және 

мультисалмақты туындылы 

функциялар кеңістігі деп 

аталған 
n

pW ,  кеңістігін жалпы 

жағдайда  зерттеу 

мәселелеріне арналған. 

Диссертация өзекті 

мәселелерге арналған және бұл 

өзектілігінің негіздемесі 

жұмыста нақтыланған. 

 

4.2 Диссертация мазмұны 

диссертация тақырыбын 

айқындайды 

Жұмыс мультисалмақты 

туындылы кеңістіктерді енгізу 

және олардың қолданыстарын 

зерттеуге арналған, сондықтан 

«Мультисалмақты туындылы 

кеңістіктерді енгізу және 

олардың қолданыстары» 

тақырыбы диссертация 

мазмұнын айқындайды.  

1) айқындайды; 

2) жартылай айқындайды; 

3) айқындамайды 

4.3. Мақсаты мен міндеттері 

диссертация тақырыбына 

сәйкес келеді: 

Диссертацияның  

«1. Нөл нүктесінде және 

шексіздікте 
n

pW ,  кеңістігіндегі 

кез келген функцияның 

көпмүшелікке шығатынының 

мультисалмақтар терминіндегі 

шарттарын табу. 

2. 
n

pW ,  
кеңістігінің нормасына 

эквивалентті 

функционалдарды анықтау. 

3. Әртүрлі метрикадағы 

мультисалмақты туындылы 

кеңістіктердің бір – біріне 

үзіліссіз және компактылы 

енгізу теоремаларын алу. 

1) сәйкес келеді; 

2) жартылай сәйкес келеді; 

3) сәйкес келмейді 



4. 
n

pW ,  кеңістігіндегі финитті 

функциялар жиынының 

тұйықтамасын, 
 

мультисалмақтардың кеңістік 

берілген интервалдың шеткі 

нүктелерінің маңайындағы 

өзгерістеріне байланысты, 

ондағы функциялардың шеттік 

нүктелердегі ізімен сипаттау. 

5. 
n

pW ,  кеңістігіндегі финитті 

функциялар жиынының 

кеңістікте тығыз жатуының 

шарттарын табу» мақсаты 

диссертация тақырыбына 

сәйкес келеді деп есептеймін.  

 

4.4. Диссертацияның барлық 

бөлімдері мен құрылысы 

логикалық байланысқан: 

Диссертация үш бөлімен 

тұрады. Бірінші бөлімде 

мультисалмақты туындылы 

кеңістік және оның кейбір 

қасиеттері анықталған. 

Сонымен қатар қарастырылып 

жатқан кеңістіктегі 

функцияның шекара 

маңайында өзгеру құбылысы 

зерттелінген. Екінші бөлімде 

мультисалмақтылы туындылы 

кеңістіктер арасында үзіліссіз 

және компактылы енгізу 

орнатылып, осы нәтижелердің 

қолданысы ретінде 

Никольский – Лизоркин -

Кудрявцев типті теңсіздіктің 

орындалатыны көрсетілген. 

Үшінші бөлімде 

мультисалмақты туындылы 

кеңістікте финитті 

функциялардың тығыздығы 

туралы теоремалар 

дәлелденген және бұл 

кеңістіктегі финитті 

функциялар жиыны 

тұйықтамасының қасиеттері 

анықталған. 

Диссертацияның барлық 

бөлімдері мен құрылысы  

логикалық толық бір-бірімен 

байланысқан.  

 

1) толық байланысқан; 

2) жартылай байланысқан; 

3) байланыс жоқ 



4.5 Автор ұсынған жаңа 

шешімдер (қағидаттар, 

әдістер) дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі 

шешімдермен салыстырылып 

бағаланған: 

Жұмыста функционалдық 

талдаудың тәсілдері мен 

интегралдық операторлардың 

шенелімділігі мен 

компактылығының нәтижесін 

қолдану әдістері 

пайдаланылған. Бұл әдістер 

қазіргі заманғы нұсқаларынан 

біршама өзгешеленеді. Ал  

алынған жаңа нәтижелердің 

негізінде белгілі 

нәтижелермен сыни талдау 

жүргізіліп, салыстырмалы 

бағалау келтірілген. 

1) сыни талдау бар; 

2) талдау жартылай 

жүргізілген; 

3) талдау өз пікірін емес, 

басқа авторлардың 

сілтемелеріне негізделген 

5. Ғылыми 

жаңашылдық 

принципі 

5.1 Ғылыми нәтижелер мен 

қағидаттар жаңа болып 

табыла ма? 

Диссертацияда 
n

pW ,  
кеңістігіндегі кез келген 

функцияның нөл нүктесі мен 

шексіздікте соларға сәйкес 

көпмүшелікке шығуының 

мультисалмақтар терминінде 

қажетті және жеткілікті 

шарттары алынып, 

көпмүшелікке шығу 

жылдамдығы бағаланған.  

Сонымен қатар осы 
n

pW ,  

кеңістігіндегі кез келген 

функция нөл нүктесінде және 

шексіздікте соларға сәйкес 

көпмүшелікке шығатын 

болғанда, сол 

көпмүшеліктердің 

коэффициенттері арқылы 
n

pW ,  
кеңістігінің нормасына 

эквивалентті функционалдар 

анықталған. 

Әр-түрлі метрикадағы және 

кеңістіктердегі кейбір 

салмақтары бір – бірінен 

өзгеше болған жағдайда екі 

мультисалмақты туындылы 

кеңістіктердің бір-біріне 

үзіліссіз және компактылы 

енуінің критерийі алынған. 
n

pW ,  
кеңістігіндегі 

функциялардың, кеңістік 

анықталған интервалдың 

шеткі нүктелерінде, шеттік ізі 

болуының критерийлері 

табылып, көрсетілген. Осының 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа 

болып табылады) 



нәтижесінде 
n

pW ,  
кеңістігіндегі финитті 

функциялар жиынының 

кеңістікте тығыздығының 

қажетті және жеткілікті 

шарттары алынып,  
n

pW ,  
кеңістігіндегі финитті 

функциялар жиыны кеңістікте 

тығыз болмағанда, оны 

функциялардың ізі терминінде 

толық сипатталған.  Ғылыми 

нәтижелер мен қағидаттар 

жаңа болып табылады.  

 

5.2 Диссертацияның 

қорытындылары жаңа болып 

табыла ма? 

Диссертацияның негізгі 

леммалары мен теоремалары 

салмақты функционалдық 

кеңістіктер теориясында және 

сингулярлы дифференциалдық 

теңдеулер теориясында 

толығымен жаңа әрі ерекше 

болып табылады. 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа 

болып табылады) 

5.3 Техникалық, 

технологиялық, 

экономикалық немесе 

басқару шешімдері жаңа 

және негізделген бе? 

Жұмыс «Математика» 

мамандығы бойынша 

жүргізілгендіктен, осы пунктте 

тек техникалық шешімдердің 

жаңалығы туралы айтуға 

болады. Техникалық 

шешімдер негізгі 

тұжырымдарды дәлелдеудің 

математикалық әдістерін 

қамтиды, олар диссертацияда 

жаңа болып табылады. 

Дәлелдеудің әр қадамы 

негізделген, тұжырымдар 

дұрыс, математикалық 

есептеулерде қателер табылған 

жоқ. Дәлелдеулер 

мұқияттылық пен материалды 

терең білуді талап етеді. 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа 

болып табылады) 

6. Негізгі 

қорытындыларды

ң негізділігі 

Барлық қорытындылар 

ғылыми тұрғыдан қарағанда 

ауқымды дәлелдемелерде 

негізделген/негізделмеген 

(qualitative research және 

өнертану және гуманитарлық 

бағыттары боынша) 

Бұл диссертациялық жұмыста 

алынған нәтижелер мен 

қорытындылар негізделген 

және дәлелдемелермен 

сүйемелденген. 

7. Қорғауға 

шығарылған 

негізгі қағидаттар 

Әр қағидат бойынша келесі 

сұрақтарға жауап беру қажет: 

7.1 Диссертацияның барлық 

негізгі нәтижелері мен 

7.1 Қағидат дәлелденді ме? 



1) дәлелденді; қағидаттары толық 

дәлелденген.  

7.2 Барлық негізгі нәтижелер 

түпнұсқа, тривиалды емес 

болып табылады.  

7.3 Қорғауға ұсынылған негізгі 

қағидаттар жаңа болып 

табылады және көп салмақты 

функционалдық кеңістіктер 

теориясын айтарлықтай 

толықтырады  

7.4 Мультисалмақты 

туындылы кеңістіктерді енгізу 

және олардың қолданыстары 

туралы алынған ғылыми 

нәтижелерді сингулярлы 

дифференциалдық теңдеулер 

мен функционалдық талдау 

теориясында қолдануға 

болады.  

7.5 Негізгі нәтижелер «On a 

Kudryavtsev type function 

space» (Eurasian Math. Journal) 

және «О плотности финитных 

функций в пространстве с 

мультивесовыми 

производными» (Тр. МИАН.)  
атты мақалаларында 

жарияланған. Бұл ғылыми 

журналдар Scopus деректер 

қорына енетін және CiteScore 

процентилі 25-тен кем емес 

болатын ғылыми журналдар. 

2) шамамен дәлелденді; 

3) шамамен дәлелденбеді; 

4) дәлелденбеді 

7.2 Тривиалды ма? 

1) ия; 

2) жоқ 

7.3 Жаңа ма? 

1) ия; 

2) жоқ 

7.4 Қолдану деңгейі: 

1) тар; 

2) орташа; 

3) кең 

7.5 Мақалада дәлелденген бе? 

1) ия; 

2) жоқ 

8. Дәйектілік 

принципі 

8.1 Әдістеменің таңдауы - 

негізделген немесе әдіснама 

нақты жазылған 

Функционалдық талдаудың 

тәсілдері мен интегралдық 

операторлардың шенелімділігі 

мен компактылығының 

нәтижесін қолдану әдістері.  

Бұл әдістің таңдалуы 

негізделген  және әдістеме 

нақты жазылған. 

Дереккөздер мен 

ұсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі 

1) ия; 

2) жоқ 

 
8.2 Диссертация жұмысының 

нәтижелері компьютерлік 

технологияларды қолдану 

арқылы ғылыми 

зерттеулердің қазіргі заманғы 

әдістері мен деректерді өңдеу 

және интерпретациялау 

әдістемелерін пайдалана 

отырып алынған: 

Диссертациялық жұмыстың 

нәтижелерін алу үшін 

компьютерлік технологиялар 

қолданылмаған, бірақ қазіргі 

заманғы теориялық әдістер 

қолданылған. 

1) ия; 

2) жоқ 



 
8.3 Теориялық 

қорытындылар, модельдер, 

анықталған өзара 

байланыстар және 

заңдылықтар эксперименттік 

зерттеулермен дәлелденген 

және расталған 

(педагогикалық ғылымдар 

бойынша даярлау бағыттары 

үшін нәтижелер 

педагогикалық эксперимент 

негізінде дәлелденеді): 

Диссертацияның теориялық 

қорытындылары 

эксперименттік зерттеулерді 

қажет етпейді, өйткені олар 

қисынды математикалық 

дәлелдеу принциптеріне 

негізделген. 

1) ия; 

2) жоқ  
8.4 Маңызды мәлімдемелер 

нақты және сенімді ғылыми 

әдебиеттерге сілтемелермен 

расталған / ішінара расталған 

/ расталмаған 

Маңызды мәлімдемелер нақты 

және сенімді ғылыми 

әдебиеттерге сілтемелермен 

расталған. 

 
8.5 Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі әдеби 

шолуға жеткілікті/жеткіліксіз 

Диссертациялық жұмыста 

пайдаланылған әдебиеттер 

тізімі әдеби шолуға жеткілікті 

келтірілген. 

9 Практикалық 

құндылық 

принципі 

9.1 Диссертацияның 

теориялық маңызы бар: 

Бұл жұмыста алынған 

нәтижелер, ең алдымен, 

функциялар теориясы мен 

функционалдық талдау 

саласындағы мамандар үшін 

теориялық қызығушылық 

тудырады. 

1) ия; 

2) жоқ 

9.2 Диссертацияның 

практикалық маңызы бар 

және алынған нәтижелерді 

практикада қолдану 

мүмкіндігі жоғары: 

Мультисалмақты туындылы 

кеңістіктерді енгізу және 

олардың қолданыстары  

қолданбалы анализ 

есептерінде қолдану 

мүмкіндіктерінің  шекарасын 

кеңейтеді. 
1) ия; 

2) жоқ 

9.3 Практикалық ұсыныстар 

жаңа болып табылады? 

Алынған нәтижелер 

математиканың бірқатар 

бөлімдерінде және сингулярлы 

дифференциалдық теңдеулер 

теориясында қолданыс табуы 

мүмкін. 

 

1) толығымен жаңа; 

2) жартылай жаңа (25-75% 

жаңа болып табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа 

болып табылады) 

10. Жазу және 

ресімдеу сапасы 

Академиялық жазу сапасы: Академиялық жазу сапасы 

жоғары. Жұмыс жоғары 

деңгейде жазылған. 

Мәлімдемелердің 

тұжырымдамалары нақты 

және түсінікті. Теоремалар 

толық дәлелдеулерімен 

келтірілген.  

1) жоғары; 

2) орташа; 

3) орташадан төмен; 

4) төмен. 




