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Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації 

Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду 

Прізвище, ім'я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії

Скворцов Сергій Олександрович 
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - учитель математики СЗШ №69 
м. Києва 
Тема дисертації та дата її затвердження - Локальна поведінка відображень з необмеженою 
характеристикою, 31 жовтня 201 7 року 
Код та назва спеціальності - 111 Математика 
Шифр та назва галузі знань - 11 Математика та статистика 
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 26.206.006 
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 
телефону контактної особи - Інститут математики Національної академії наук України, 
Україна, 01024, м. Київ, вул.Терещенківська, 3, тел.+38(044)234-51-50 
Науковий керівник - Севостьянов Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри математичного аналізу, 
бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка 
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 31 серпня 2021 року 
Висновок наукового керівника підготовлений: 30 серпня 2021 року 
Фаховий семінар проведений: 25 жовтня 2021 року, відділ комплексного аналізу та теорії 
потенціалу Інституту математики НАН У країни 
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 1 листопада 2021 року 
Документи подані здобувачем до ради: 7 грудня 2021 року 
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 8 грудня 2021 року 
Вимоги пунктів 9-18 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії дотримано. 
Захист дисертації планується: 01024 м. Київ, вул. Терещенківська, 3, Інститут математики 
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