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офiцiйного опонента на дисертацiю Атласюк Олени Миколаївни

”Одновимiрнi фредгольмовi крайовi задачi з параметром”,

подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї

за спецiальнiстю 111 — Математика

Актуальнiсть теми. Дослiдження крайових задач для систем диферен-

цiальних рiвнянь є суттєвим етапом розв’язування багатьох задач сучасного

аналiзу та його застосувань. Важливi результати з цiєї тематики отримано

I. I. Гiхманом, С. Г. Крейном, Я. Курцвейлем, A. M. Самойленком, А. Ю. Ле-

вiним, I. Т. Кiгурадзе, В. А. Михайлецем та iншими математиками. Саме недо-

статньо вивченим ранiше, актуальним питанням дослiдження крайових задач

для лiнiйних систем диференцiальних рiвнянь довiльного порядку у просто-

рах Соболєва (W n
p )

m := W n
p

(
[a, b],Cm

)
, 1 ≤ p ≤ ∞, присвячена дисертацiйна

робота О. М. Атласюк.

Основнi науковi результати роботи. Дисертацiйна робота О. М. Атла-

сюк складається зi вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних

джерел, одного додатку i перелiку умовних позначень. Також вона мiстить

анотацiї українською та англiйською мовами. У вступi обґрунтовується акту-

альнiсть теми дослiдження, наукова новизна та теоретичне i практичне зна-

чення отриманих результатiв. Також висвiтлено особистий внесок здобувача

та апробацiю результатiв дисертацiї.

У першому роздiлi наведено огляд лiтератури за темою дисертацiї, а також

вказанi основнi напрями дослiджень.

У другому роздiлi дослiджено крайовi задачi та багатоточковi крайовi за-

дачi для системи лiнiйних диференцiальних рiвнянь першого порядку

Ly(t) := y′(t) + A(t)y(t) = f(t), t ∈ (a, b), (1)
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де матриця-функцiя A належить простору (W n−1
p )m×m, вектор-функцiя f —

простору (W n−1
p )m, а шуканий розв’язок y — простору (W n

p )
m. Доведено, що

розв’язки системи (1) заповнюють весь простiр (W n
p )

m, коли f пробiгає (W n−1
p )m.

У цьому сенсi крайову умову

By = c, (2)

де c ∈ Cl, B : (W n
p )

m → Cl — лiнiйний обмежений оператор, можна вважати

найбiльш загальною для системи (1). Вона охоплює як класичнi, так i низку

некласичних крайових умов (зокрема, може мiстити похiднi цiлого та дробо-

вого порядку α, 0 ≤ α ≤ n).

Основними результатами другого роздiлу є теорема 2. 2 про фредголь-

мовiсть оператора (L,B), теорема 2. 6, яка мiстить критерiй неперервностi

розв’язкiв крайових задач вигляду (1, 2) за параметром, а також теореми 2. 8,

2. 9 про неперервну залежнiсть розв’язкiв багатоточкової крайової задачi для

системи (1) вiд параметра (для p = ∞ i 1 ≤ p < ∞ вiдповiдно) у випад-

ку, коли кiлькiсть та розташування точок, якi фiгурують у крайових умовах,

залежить, взагалi кажучи, вiд параметра.

У третьому роздiлi отримано результати, аналогiчнi до наведених у тео-

ремах 2. 2, 2. 6, для систем лiнiйних диференцiальних рiвнянь довiльного по-

рядку (теореми 3. 1 i 3. 3), а також встановлено критерiй сильної збiжностi

послiдовностi операторiв, якi вiдповiдають крайовим задачам для такої систе-

ми (теорема 3. 6) та рiвномiрної збiжностi (теорема 3. 7) i дослiджено питання

про зв’язок таких операторiв iз характеристичними матрицями вiдповiдних

крайових задач.

Наукова новизна одержаних результатiв. У дисертацiї О. М. Атласюк

вперше одержано такi результати:

— доведено, що крайовiй задачi загального вигляду для системи m дифе-

ренцiальних рiвнянь r-го порядку, що розглядається у просторi Соболєва

(W n+r
p )m, вiдповiдає фредгольмiв оператор з iндексом mr − l, що дiє з

(W n+r
p )m в (W n

p )
m×Cl, причому вимiрностi ядра i коядра цього операто-
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ра дорiвнюють вiдповiдно вимiрностям ядра i коядра характеристичної

матрицi крайової задачi;

— для таких крайових задач, залежних вiд параметра, отримано констру-

ктивний критерiй неперервностi розв’язкiв за параметром;

— для послiдовностi операторiв, що вiдповiдають таким крайовим задачам,

встановлено критерiї сильної i рiвномiрної збiжностi;

— знайдено достатнi умови напiвнеперервностi зверху вимiрностей ядра i

коядра оператора такої крайової задачi;

— встановлено достатнi умови неперервностi за параметром розв’язкiв бага-

тоточкових лiнiйних крайових задач для систем диференцiальних рiвнянь

першого порядку у просторi (W n
p )

m окремо для p =∞ i 1 ≤ p <∞.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатiв. Робота

має теоретичний характер. Її результати та розробленi методи доповнюють

теорiю одновимiрних фредгольмових крайових задач i можуть бути викори-

станi при дослiдженнi практичних iнженерних задач.

Усi результати, що виносяться на захист, є новими, математично обґрунто-

ваними. Висновки вiдповiдають змiсту дисертацiї.

Результати дисертацiйної роботи О. М. Атласюк з достатньою повнотою

опублiкованi в 5 статтях у наукових виданнях, що входять до перелiку фа-

хових видань за спецiальнiстю 111 — Математика, 3 з яких у журналах, що

входять до категорiї А, а їхнi переклади до наукометричної бази Scopus, та

8 тезах наукових конференцiй. Дисертацiя вiдповiдає встановленим вимогам

щодо кiлькостi публiкацiй за темою дисертацiї у фахових виданнях, а також

щодо об’єму та оформлення дисертацiйних робiт.

Критичнi зауваження i побажання.

1. Варто було б у оглядi лiтератури формулювати означення розв’язку ко-

жної з наведених крайових задач.
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