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зас1дання фахового сем1нару кафедри диференцтальних ртвнянь, геометрИ' та 
Т 0 П 0 Л 0 П 1 

Одеського нацюнального ун1верситету 1мен11.1. Мечникова 

П Р И С У Т Ш : д. ф.-м. п., професор, зав1дувач кафедри 
диференц1альних р1внянь,геометр1Т та топологи Свтухов В.М. (науковий 
кер1вник); д. ф.-м. н., професор зав1дувач кафедри математичного анал1зу 
Кореновский А.О. (головуючий); д. ф.-м. п., професор, завщувач кафедри 
ВИЩ01 математики Щоголев С.А. (рецензент); к. ф.-м. п., доцент, зав1дувач 
кафедри оптимального керування та економ1чно1 ктбернетики 
К1чмаренко О.Д. (рецензент); к. ф.-м. п., доцент, доцент кафедри 
диференц1альних р1внянь, геометрИ' та тополог!! Бшозерова М.О. 
(секретар); к. ф.-м. п., доцент, доцент кафедри диференщальних ртвнянь, 
геометр!! та тополопТ Самкова Г.С.; к. ф.-м. п., доцент, доцент кафедри 
диференцтальних р1внянь, геометр1Т та топологи Курбатова 1.М,; к. ф.-м. н., 
доцент, доцент кафедри диференц1альних р1внянь, геометрп та топологи 
Покась С М . ; к. ф.-м. п., доцент, доцент кафедри диференцхальних рхвнянь, 
геометр!! та тополоп! Шарай Н.В.; к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри 
математичних метод1в анал1зу економ1ки Одеського н а ц 1 0 н а л ь н о г о 

економ1чного университету Шинкаренко В.М.; к. ф.-м. п., доцент кафедри 



«Математика, ф1зика та астроном1я» Одеського н а ц 1 0 н а л ь н о г о морського 
ун1верситету Кус1К Л.1.; к. ф.-м. н. Корепанова К.С.; лаборанти кафедри 
диференц1альних р1внянь, геометр!'! та тополоп! Шарай Т.П. та Флора Т.В. 

Головуючим на з а с 1 д а н н 1 В 1 д к р и т и м голосуванням було обрано д. ф.-м. 
н., професора з а в 1 д у в а ч а кафедри математичного а н а л 1 з у 

Кореновский А.О., секретарем з а с 1 д а н н я була призначена к. ф.-м. н., 
доцент, доцент кафедри д и ф е р е н ц 1 а л ь н и х р 1 в н я н ь , геометрп та топологи 
Бшозерова М.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Розгляд та рекомендац1я до захисту дисертац1Йно1 роботи ДрожжиноТ 

Анастас!! Вадим1вни на тему «Асимптотична повед1нка розв'язк1в 
нел1н1йних неавтономних звичайних диференц1альних р1внянь п-го 
порядку» на здобуття ступеня доктора ф 1 Л о с о ф 1 1 в галуз! знань 11 
«Математика та статистика» 31 спец1альност1 111 «Математика». 

СЛУХАЛИ: 
Основн! положения дисертац1йноТ роботи Дрожжино! А. В. на тему 

«Асимптотична повед1нка розв'язк1в нел1н1Йних неавтономних звичайних 
д и ф е р е н ц 1 а л ь н и х р 1 в н я н ь п-го порядку», представлено! на здобуття ступеня 
доктора ф1лософ11 в галуз! знань 11 «Математика та статистика» з! 
спец1альност1 111 «Математика». 

Тема дисертац1Йно1 роботи затверджена на зас1данн1 ВченоУ ради 
ОНУ 1мен1 1.1. Мечникова. Науковий кер1вник - доктор ф1зико-
математичних наук, професор Свтухов В'ячеслав Михайлович. 

Попередню експертизу дисертац1Йно1 роботи та наукових праць 
провели та п1дготували проект висновку доктор ф1зико-математичних наук, 
професор, зав1дувач кафедри ви1цо1 математики Щоголев С.А. та кандидат 
ф1зико-математичних наук, доцент, зав1дувач кафедри оптимального 
керування та економ1чноТ К1бернетики К1чмаренко О.Д. 

Дрожжина А.В. зробила допов1дь про основн! положения 
дисертац1Йно1 роботи. 

Членами розширеного зас1дання дисертанту були поставлен! таю 
запитання: 
Доктор ф1зико-математичних наук, професор Кореновський А.О. : 

1. Чи Ви можете пояснити, що означае терм1н «сингулярний 
розв'язок»? 

2. На слайд! № 11е позначенння Ь^, а пот1м Ви через позначаете 

знак Ъ^. Дал! Ви умови у терм1нах знак1в Ь^ записали менще або 



бшьше нуля, чи можна було це записати у терм1нах Ь^ ? Нав1що 
було вводити додатков! позначення? 

Кандидат ф1зико-математичних наук Кус1к Л.1. 
1.Чим В1др1зняеться дослщження повед1нки -розв'язюв рхвнянь 

другого порядку в1д диференц1альних р1внянь п-го порядку? 

Доктор ф1зико-математичних наук, професор Щоголев С.А. 
1. У монографп Ктгурадзе дослщжувалися сингулярн! розв'язки, 

швидко зростаюч! розв'язки, Кнезеровск! розв'язки. А Р^^-
розв'язки це принципово 1нший клас розв 'язюв, чи 
узагальнюючий якийсь з цих тип1в розв'язк1в? I якщо так, то 

4 чи не перев1ряли Ви чи не перетинаються Ваш1 результати з 
тими, як1 отриман! у монограф1Т К1гурадзе та його учн1в? 

2. С такс просте у портвнянн! з рхвняннями, що розглядаються у 
Ваш1Й дисертац1йн1й робот!, р1вняння Томаса Ферм!. Чи не 
пробували Ви застосовувати Ваш! результати до цього 
Р1ВНЯННЯ, а також, пор1вняти з тим, що отримано ран1ше для 
цього Р1ВНЯННЯ? 

Кандидат ф1зико-математичних наук, професор Круглов В . С : 
1. Що ми розум1емо пщ розв'язком р1вняння (1.1)? 
2. Чим поняття розв'язку цього р1вняння в1др1зняеться В1д поняття Р^^ 

-розв'язку? 

Кандидат ф1зико-математичних наук, доцент Шарай Н.В. : 
1. У приклад! (6.1) говорилося про Кнезеровськ! розв'язки. Що Ви 

розум!ете п!д цими розв'язками та як вони пов'язан! з! швидко 
зростаючими розв'язками, про як! Ви говорили? 

Кандидат ф!зико-математичних наук, доцент К!чмаренко О.Д.: 
1. У вс!х теоремах у Вас уфО.Ащо буде у випадку коли у = 01 

Кандидат ф!зико-математичних наук, доцент Покась С М . : 
1. Чи е якийсь геометричний сенс умови 8 (означения 2.2), яка 

використовуеться у Ваш!й робот!? 
2. Чи е приклади функц!й, як! задовольняють цю умову 8? 

Кандидат ф!зико-математичних наук, доцент Б!лозерова М.О.: 
1. У Ваших теоремах достатньо складн! умови. Чи можете Ви, 

наприклад, для теореми 1.1 пояснити сенс цих умов? 
2. Чи не можливо було би деяк! умови у теоремах зам!нити на прост!ш!? 



На ВС! поставлен! запитання Дрожжина А.В. падала зм!стовн! та 
аргументован! в!дпов!д!. 

ВИСТУПИЛИ: 
Доктор ф1зико-математичних наук, професор Свтухов В.М. 

(науковий кер1вник), який висв!тлив деяк! аспекти !стор!1 розвитку 
тематики дисертац!йного досл!дження, зазначив актуальн!сть та важлив!сть 
дисертац!! для даного паукового напрямку, а також те, що вс! результати 
дисертац!!' е новими та самост!йно отриманими здобувачем. 

Доктор ф1зико-мате1иатичних наук, професор Щоголев С.А. 
(рецензент), який зауважив, що дисертац!йна робота е завершеним 
актуальним досл!дженням ! м!стить ц!кав! результати. Серед недол!к!в та 
дискус!йних положень рецензент зазначив: 

1. Було б ц!кавим досл!дити хоча б для деяких р!внянь п-го порядку 
конкретного виду особлив! випадки, коли серед корен!в 
алгебраТчних р!внянь з теорем другого, третього та п'ятого розд!л!в 
!снують чисто уявн! корен!. 

На думку Щоголева С.А. дисертац!йна робота Дрожжино! А.В. е 
завершеним та актуальним науковим досл!дженням ! робота може бути 
рекомендована до захисту за спец!альн!стю 111 «Математика». 

Кандидат ф|зико-математичних наук, доцент Ючмаренко О.Д. 
(рецензент), яка зазначила актуальн!сть та високий науковий р!вень 
дисертац!йно1 роботи. Серед недол!к!в та дискус!йних положень рецензент 
зазначила: 

1. В робот! не розглянуто випадки у = 0 та / = 2. Варто було би 1х 
розглянути. 

На думку К!чмаренко О.Д. дисертац!йна робота ДрожжиноТ А.В. е 
актуальним завершеним науковим досл!дженням ! робота може бути 
рекомендована до захисту. 

Кандидат ф|зико-математичних наук, доцент Бшозерова М.О., 
яка в!дзначила високий р!вень складност! доведень у теоремах, отриманих 
у дисертац!йн!й робот! та профес!йн!сть при подоланн! труднощей у 
доведениях, як! виникали за рахунок дов!льност! порядку диференщального 
р!вняння, яке розглядаеться у робот!. 

УХВАЛИЛИ: 
Прийняти висновок рецензент!в на дисертац!йну роботу Дрожжино! 

Анастас!'! Вадим!вни у так!й редакц!'Т: 



висновок 
про наукову новизну та практична значения результат1в дисертацп 

Дрожжино! Анастаси Вадим1вни 
на тему: «Асимптотична повед1нка розв'язк1в нел1н1Йних неавтономних 

звичайних диференц1альних р1внянь п-го порядку» 
на здобуття ступеня доктора ф1Лософ1Т в галуз! знань 11 «Математика та 

статистика» з1 спец1альност1 111 «Математика» 

Актуальн1сть теми дослщження. Нел1н1ЙН1 неавтономн! диференц1альн1 
р1вняння виникають в багатьох галузях природознавства. Однак теор1я 
таких р1внянь ще дуже далека в1д остаточного завершения 1 тому кожний 
новий результат у цьому напрямку представляе значний 1нтерес. 

Сучасна асимптотична теор1я нел1Н1Йних неавтономних звичайних 
диференц1альних р1внянь базуеться на результатах, що були отриман! 
починаючи 3 к1нця X I X стол1ття до 90-х рок1в X X стол1ття для ртвнянь типу 
Емдена-Фаулера 1 ргвнянь б'тъш загального виду з1 степеневими 
нел1н1Йностями в роботах К. Е т ё е п , К. Ро\у1ег, Р.У. А1;к1п80п, 1.Т. К1гурадзе, 
Т.А. Чантур1я, 8.Ве1о§огес, В.О.Кондратьева, О.В Кост1на, В.М. Свтухова, 
1.В. АсташовоТ, Т.8.У. \У^оп§ та багатьох 1нщих автортв. Одержан! у цей 
пер1од результати були п1дсумован1 у в1дом1Й монографп 1.Т. Ктгурадзе 1 
Т.А. Чантур1я "Асимптотические свойства решений неавтономных 
обыкновенных дифференциальных уравнений", М., 1990 р. В подальшому 
у зв'язку 3 бурхливим розвитком, створеноТ у 1930 роц11. Караматою, теорГТ 
правильно зм1нних функц1й проявився 1нтерес до досл1дження 
асимптотично! поведшки розв'язк1в двочлених диференц1альних рхвнянь з 
правильно та швидко зм1нними нел1н1Йностями, як! е суттевими 
узагальненнями р1внянь з1 степеневими нел1н1Йностями. Важлив! результати 
у цьому напрямку були одержан! в роботах V . Маг1с, М. Тот1с, 
8.О. ТаИа1егго, В.М. Свтухова, Л.О. Кирилово'Т, Харькова В.М., 
Бшозерово'Т М.О. для диференцхальних р1внянь другого порядку, та в 
роботах В.М. Свтухова 1 А.М. Самойленка, а також В.М. Стаухова 1 
О.М. Клопота для диференц1альних р1внянь п-го порядку. У дисертащйн1Й 
робот! А.В. ДрожжиноТ ставиться задача про поширення отриманих для 
таких клас!в диференц!альних р!внянь результат!в на нел!н!йн! неавтономн! 
диференц!альн! р!вняння п-го порядку загального виду. Ран!ше спроба 
такого поширення була зд!йснена лише для р!внянь другого порядку в 
роботах В.М. Свтухова ! Л.1. Кус!к. Зпдно з вищевикладеним тема 
дисертац!йноТ роботи А.В. ДрожжиноТ е своечасно поставленою ! дуже 
актуальною, як з теоретичноТ, так ! практичноТ точок зору. 



Мета 1 завдання дослщження та зв'язок роботи з нуковими 
програмами, планами, темами. Метою дисертац1йноТ роботи 
А.В. ДрожжиноТ е встановлення необх1дних та достатн1х умов 1снування 
вс1х можливих ТИП1В Р^^{У^,У^,...,У^_^,Л^) - розв 'язюв диференщального 

р1вняння п-го порядку загального виду, що е асимптотично близьким у 
деякому сенс! до р1вняння з правильно зм1нними нел1н1йностями, а також 
асимптотичних зображень для цих розв'язк1в та Тх похщних до (п-1)-го 
порядку включно 3 вир1щенням питания про к1льк1сть таких розв'язк1в. 

Дисертац1Йна робота виконана на кафедр! диференц1альних р1внянь, 
геометр1Т та тополог1Т Одеського нац10нального ун1верситету 1мен1 
1.1. Мечникова у рамках наукових держбюджетних тем: "Досл1дження 
асимптотичноТ повед1нки розв'язк1в диференц1альних р1внянь анал1тичними 
та яккними методами" (номер державноТ реестращТ 010911003665) 1 
"Функц1ональн1 класи в еволюц1йних системах" (номер державноТ 
реестращТ 011611001492). 

Наукова новизна. У результат! проведеного особисто дисертантом 
дослщження: 

• зд1йснено анал13 попередн1х досл1джень асимптотичноТ 
повед1нки розв 'язюв нел1н1йних диференцтальних ртвнянь з! 
степеневими та правильно зм1нними нел1н1йностями 1 на 
п1дстав1 його зроблено висновок про актуальн1сть обраноТ теми 
дисертацхТ; 

• для кожного 3 п + 2 можливих значень параметру визначено 
умову на праву частину диференцтального р1вняння п-го 

порядку загального виду, при виконанн! якоТ на 
/^ДУо,у;,...,Г„_,,Ло) -розв'язках це ртвняння е у деякому сенс! 

асимптотично близьким до р1вняння з правильно зм1нними 
нел1н1йностями, що дало можлив1сть в подальщому 
використовувати методи досл1дження асимптотичноТ повед1нки 
/^ДУо,}^,...,7„_,,^) -розв'язюв диференщальних р1внянь з 

правильно зм1нними нел1н1йностями; 
• при умов! Л7̂ ^ одержано необх1дн1 1 достатн! умови 1снування у 

диференц1ального р1вняння п-го порядку загального виду 
Р^(Го,}^,...,}^,_,,;!^)-розв'язюв, а також асимптотичш формули у 

неявному вигляд1 для таких розв'язк1в та Тх похщних до порядку 
п-1 включно; 

• вир1шено питания про К1льк1сть розв'язк1в з отриманими 
асимптотичними зображеннями; 



• визначено додатковх умови на праву частину ршняння, при 
виконан! яких одержан! асимптотичн! формули можуть бути 
поданими у явному вигляд!; 

• встановлено умови !снування ! асимптотичн! зображення 
сингулярних Р^{Уо,У^,...,У^_^,\) -розв'язк!в у диференщального 
р!вняння п-го порядку загального виду; 

• про!люстровано результати роботи на прикладах двох клас!в 
диференц!альних р!внянь п-го порядку, один з яких ран!ще в 
л!тератур! не розглядався. 

Вс! одержан! автором результати е новими ! вперще встановленими 
для нел!н!йних неавтономних диференц!альних р!внянь п-го порядку 
загального виду. 

Теоретичне та практичне значения одержаних результат1в 
дисертац1йного дослщження Дрожжино! А.В. полягае в тому, що вони 
можуть використаними в подальщих досл!дженнях нел!н!йних 
неавтономних диференц!альних р!внянь вищих порядк!в, як! проводяться в 
Одеському нащональному ун!верситет! !мен! 1.1. Мечникова, Кишському 
нац!ональному ун!верситет! !мен! Тараса Шевченка, Черн!вецькому 
нац!ональному ун!верситет! !мен! Юр!я Федьковича, !нститут! математики 
НАН Укра'Тни, 1нститут! иатематики !мен! А. Размадзе Тб!лиського 
державного ун!верситету !мен! I. Джавах!щв!л! та !нщих закладах осв!ти ! 
науки. Кр!м того, вони можуть бути застосованими для досл!дження 
р!внянь, що виникають у багатьох прикладних задачах науки ! техн!ки, 
зокрема в теорГТ плазми продукт!в згоряння. 

Апробац1я наукових результат1в. Основн! результати дисертац!йно1 
роботи допов!далися та отримали позитивну оц!нку на м!жнародних 
конференщях: Диференц!альн! р!вняння та 'Тх застосування: тези допов!дей з 
м!жнар. конф., присвячено'Т 75-р!ччю в!д дня народження Д.Т Мартинюка 
(м. Кам'янець-Под!льський, 19-21 травня 2017 р.), Сучасн! проблеми 
математики та п застосування в природничих науках ! !нформац!йних 
технолопях. (м. Черн!вц!, 17-18 вересня 2018 р.), 1п1;ета1;!опа1 Соп1егепсе о̂ " 
Уоип§ Ма1:Ьета1!с!ап8. (Ку!у, 1Лсга!пе, 1ипе 6-8,2019), Функц!ональн! методи 
в теор!1 наближень, диференц!альних р!вняннях та обчислювальн!й 
математиц! IV. (с.Св!тязь, 20-26 червня, 2019 р.), \Уогк8Ьор оп 1Ье Риа1!1а1;!уе 
ТЬеогу о^ 0!^". Е^. (ТЫИз!, ОесешЬег 7-9, 2019), Сучасн! проблеми 



диференц1альних р1внянь та "Тх застосування. (м. Черн1вц1, 16-19 вересня 
2020 р.). 

Публ1кац11. За результатами дисертац1йно1 роботи опубл1ковано 
чотири стат1, дв1 з яких надрукован! в фахових виданнях, переклад яких 
1ндексований у наукометричн1й баз1 8 С О Р и 8 та 2 1нш1 у наукових виданнях 
3 перел1ку фахових видань, затвердженого М О Н Укра'Тни, а також Ш1сть тез 
допов1дей на м1жнародних 1 в1тчизняних наукових математичних 
конференц1ях. Ус1 результати дисертацхТ отримано автором самост1йно. У 
двох статтях, що опубл1кован1 у сп1вавторств1 з науковим кер1вником, 
Свтухову В.М. належать постановка задач!, визначення мети та завдань 
досл!дження, виб!р метод!в ! напрямк!в розв'язання поставленоТ задач! та 
загальне кер!вництво роботою. 

С П И С О К ОПУБЛ1КОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА Т Е М О Ю 
ДИСЕРТАЦП: 

Дисертац!йна робота та ус! пауков! публ!кац!Т ДрожжиноТ А.В. 
в!дпов!дають вимогам «Порядку проведения експерименту з присудження 
ступеня доктора ф!лософ!'Т», затвердженого Постановою Каб!нету М!н!стр!в 
Укра'Тни №167 в!д 6 березня 2019 року. Анал!з зм!сту дисертац!йного 
досл!дження та опубл!кованих праць вказуе на дотримання здобувачем 
вимог академ!чноТ доброчинност!. 

Статт1у наукових фахових виданнях, переклад яких шдексуеться 
убаз15СОРШ: 

1. Евтухов В.М., Дрожжина А. В. Асимптотика быстро меняющихся 
решений дифференциальных уравнений, асимптотически близких к 
уравнениям с правильно меня-ющимися нелинейностями. Нелшшт 
коливання. 2019. Т.22, № 3. С. 350-368. 

2. Евтухов В. М., Дрожжина А. В. Асимптотические представления 
решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Укр. мат. жури.. 2019. Т.71, № 12. С. 1624-1644. 
ЕуШкЬоу, У.М., Вгоё§!па, А.У. АзутрЮйс Яерге5еп1а1!оп5 й)г Л е 
8о1и1:!оп8 оГЫопаиШпошоиз Огё!пагу 0!1'1егеп1;!а1 Ециа1:!оп8,1/Ь-<зшшп 
МшкетаИсаиоитЫ, 2020, 71(12), р. 1865-1887 



Статтьу наукових фахових виданнях Украши: 

3. Дрожжина А.В. Асимптотика розв'язюв нел1н1йних диференц1альних 
р1внянь п-го порядку, що е асимптотично близькими до р1внянь з 
правильно зм1нними нел1н1йностями. Науковий вгсник Ужгородсъкого 
утверситету "Математика г шформатика", 2018. Вин. 1 (32). С. 67-
79. 

4. Дрожжина А. В. Асимптотика некоторых типов одного класса 
рещений нелинейных дифференциальных уравнений высщих 
порядков. Досл1дження в математиц! та мехатщ. 2019. Т. 24, № 2 
(34). С. 7-30. 

Публтаци за матергалами конференцш: 
5. Дрожжина А. В. Асимптотична повед1нка розв'язк1в диференщальних 

р1внянь п-го порядку. Диференщальт р1вняння та 1х застосування: 
тези доповгдей з мгжнар. конф., присвяченог 75-р1ччю в1д дня 
народження Д.1. Мартинюка (м. Кам'янець-Под1льський, 19-21 
травня 2017 р.). Кам'янець-Подшьський, 2017. С. 39. 

6. Евтухов В. М., Дрожжина А. В. Про асимптотику розв'язк1в 
неавтономних диференщальних ртвнянь вищих порядюв. Сучасн! 
проблеми математики та и застосування в природничих науках 1 
тформацшних технологгях. (м. Черн1вц1, 17-18 вересня 2018 р.). 
Чершвщ, 2018. С. 65. 

7. Дрожжина А. В. Асимптотична повед1нка розв'язк1в нел1Н1Йних 
диференц1альних р1внянь. ШегпаНопа! Соп/егепсе о/ Уоип§ 
Ма!кетаПс1ат. (Ку1у, Пкгшпе, ;ипе 6-8,2019). Ку1у, 2019. Р. 57. 

8. Дрожжина А. В. Асимптотичн! зображення розв'язк1в нел1н1Йних 
диференц1альних р1внянь. Функцюналът методи в теорй наближень, 
диференщальних ргвняннях та обчислювальнш математиц! IV. 
(с.Св1тязь, 20-26 червня, 2019 р.). Кшв, 2019. С. 77. 

9. ВгохЬгЬупа А. V . АзутрШ^с К.ерге8еп1а1;10П8 о^ Карте Уагу1п§ 
8о1и11оп5 о!" В1Шгеп1;1а1 Еяиайопз А8утр1о11са11у С1о8е 1;о 1Ье Ециайопз 
\У11:Ь К.е§и1аг1у Уагу1п§ ЫопИпеагтйез. ^^АЫТ^Е - 2019: аЬз(гас!5: о/ 
{ке 1п!егп. У^огЬкор оп !ке ^иа^!^а^!Vе Ткеогу о / В!//. Ед. (ТЫИз!, 
ВесешЬег 7-9, 2019). ТЬШз!, 2019. Р. 57-59. 

10. Дрожжина А. В. Асимптотичн! зображення розв'язюв нел1н1йних 
неавтономних диференщальних р1внянь. Сучасн! проблеми 



диференщальних ргвнянь та гх застосування. (м. Черн1вц1, 16-19 
вересня 2020 р.). Чершвщ, 2020. С. 118-119. 

Оц1нка мови та стилю дисертацп. Стиль викладу дисертацп у 
повн1й М1р1 в1дпов1дае науковому стилю. В'ш М1стить: ясн1сть (понят1йн1сть) 
1 предметн1сть тлумачень; лопчну посл1довп1сть 1 доказов1сть викладу; 
об'ективний анал1з; точн1сть 1 лакон1чн1сть висловлювань; аргументащю та 
переконлив1сть тверджень; докладн! висновки. При цьому 
використовуються наступп! мовн! засоби: велика К1льк1сть науково!" 
терм1нолопТ; оперування абстрактними, переважно тншомовними словами; 
використання суто науковоТ фразеолоп'Г; залучення посилань на 
першоджерела; наявн1сть чттко'Т композиц1Йно1 структури тексту 
(послщовний под1л на розд1ли, параграфи, абзаци 1з застосуванням 
цифрово'Т нумерац!!); наявн! д1есл1вн1 форми, част1ше безособов!, 
узагальнен! чи неозначен!, як правило, тепертшнього часу; значну роль 
в1д1грають д1еприсл1вников1 та д1еприкметников1 звороти, як1 додатково 
характеризують дп та предмети; монолопчний характер тексту; 
застосування однотипних складних речень 1 р1зноман1тних стандартних 
вираз1в. 

Реко1чендац1я дисертацп до захисту. Дисертац1йна робота 
Дрожжино! Анастаси Вадим1вни на тему: «Асимптотична повед1нка 
розв'язк1в нел1н1Йних неавтономних звичайних диференц1альних р1внянь п-
го порядку» рекомендуеться до розгляду та захисту у спец1ал130ван1й вчен1й 
рад! на здобуття ступеня доктора ф1лософ1Т в галуз! знань 11 «Математика 
та статистика» з! спец1альност1 111 «Математика». 

Загальний висновок. На п1дстав1 ретельного ознайомлення з 
дисертац1ею, основними публ1кац1ями 1 результатами апробаци на 
фаховому сем1нар1 кафедри диференц1альних р1внянь, геометрп та топологи 
Одеського н а ц 1 0 н а л ь н о г о ун1верситету 1мен1 1.1. Мечникова вважаемо, що 
дисертацшна робота ДрожжиноУ Анастаси Вадим1вни «Асимптотична 
повед1пка розв 'язюв нел1н1йних неавтономних звичайних диферепц1альних 
р1внянь п-го порядку» за актуальн1стю теми, обсягом виконаних досл1джень 
1 новизною отриманих результат1в в1дпов1дае вс1м вимогам, передбаченим 
пунктом 10 Постанови Кабхнету М1н1стр1В Украши № 167, 1 може бути 



поданою до захисту за спец1альн1стю 111 Математика на спец1ал1зован1й 
вчен1й рад! Одеського н а ц 1 0 н а л ь н о г о ун1верситету 1мен11.1. Мечникова. 

Висновок п1дготовлений доктором ф1зико-математичних наук, 
професором Щоголевим С. А. та кандидатом ф1зико-математичних наук, 
доцентом К1чмаренко О.Д. 
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