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з га.-tl-зi. зF{ань 11 N4aTelraTиKa та статистика,
.зi,t спецiat.,lыriстто 111 \,IaTel{aTtlкa

L.

Аrcmуальнi,сm,ь dос.tiOження z йсlzо .|\Lе'mа.Iiонфорrirri вi.lображення е одни},1 з oc}IoB-

них об'ектiв кол,lплексIIого анаriзу, оскiлькIl KJaC TaKIlx вi:ображеЕь локально збiгае-

ться З класо},I однолистIтх аналiтИ.rних фунКцiit з To,tHrcTro до СИIчrеТРiТ. Проте недолiкоьt
Teopii конформпих вiдображень е iT <,двовilrliрнiсть,>. клас конфорлrних вiдображень
в JR' луже бiдний. Щiсi вади I,Ie I\,IaIoTb квазrкогtфорлtпi вiдображенrтя. Поняття квазiконфорлI[Iого вiдображенrтя бl,ло BBeJeI]e в працях Грьотша. Лавретттьсва i lvlоррея
напрлrкiнцi 20-х poKiB }IиII}Jого столiття. Квазiконфорл,rнi вiдображення зrrайшли числеrIrri застосуваIIIIя в класIlа{нtrlх роботах Л. Альфорса, Л, Волковиського. о. Тейlrrоллера, \I. ЛавреТьсвzr,, Ф. ГерiIrга. Ю. ВяrlсЯли. ЗокреЬIа) застосУваннЯ квазiконфорN,Iних
i квазiрегlлярних вiдобраrкеIiь дозволило розв'язати оберt{ену задачу Teopii НеванлitIни розподiлу зrrачень \iеро\IорфrIих функцiй. Серел зовсiлt т-tедавнiх застосуваI]ь хоаIY
вiдзпачити спрост}.вання гiпотези Банка-Лайне про rI5,лi розв'язкiв дифереrrцiальrтого
рiвняrтня f" + A()S: 0 )'коN,IIIлексIIiй плоrцl.rнi о. €рьолrенкоьr i В, Бергвайлероlт
\{етодо\{ <,квазiкошфорл,tItоТ хiрургiТ>.
Полальший розвиток TeopiT прлтзвiв

до вrIровад}кеlIIIя K.-I?tc), квirзiрегr-лярittlх вiдобра;кень, якi шrzl,toTb багато спiльrIих рис з :rнii,rtiтltчrrип.rll с}чнкцiяirttл, зокре\,{а пе обов'язково iтr'ективlli. Теорiя цих вiдображеIIЬ активIIо розвива€Iься i в наш1 днi. ЗrrаT r-rий
вкJаД в TeopiT зробилИ Ю. РешеТrrяк, О. lvlapTio, Ю. Вяйсяла, С. Рiкltап. С. Рiкlтап,
зокрех,Iа) узагальшив Teopito Неванлiнни па квазiрегулярнi вiдображеЕIIя в багатОвишriрПO\{)r црggторi. ВiдображеtIня з обNIежени\{ спотворенняl{ вtrjваIалися також Kpil,t згаА.
данI,IХ вчениХ пOльськиN{и i руп,rуПсЬКиI',IИ \{атех,,IатиКалtи Б. БоряськиЬт, Т. Iвашцеь,t,
Казаку, 1Vt. KpicTi та irrшил,lи. У цьол,rу ж шапрr]х,Iку проводили дослiджеFIIIя В. РязанОв
та його учнi Р. Салiл,rов, €. СевостьяIIоl] та irтшi в IrrcTrtTyTi прltк.падноi ьtатематики i
лtехаIliки НАН Украiни в.Ц,онецьку до його окупацiТ.
Введений в працях О. lVlapTio, Е. Якубовzl, В. Рязаr:ова, У. Сребро на, початКУ цЬОГО
столiття клас Q-гомеол,rорфiзпriв узагалыrtос п,rайже yci згадагri випlе клilси вiдображень.
область BR", а /
Нехай Г -сiлt'я кривихвR', р-допуст}1l\,Iафункцiядля Г, D
//1(Г) х,Iодуль сiп,r'i кривих Г.
- шеперервне вiдображеI{ня) Q, D -+ [1,+-] Нехай
Вiдображеrlня / IIазиваеться Q-вiдобра}кеIIIIяNI) rIкщо
,ц/(/(Г))
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Q(r)p''(:r
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dm(r)

',
для кожЕоТ допустиш,rоi фуrrкцii р.

Щi вiдобрах{еI{нЯ активI]О вивчаIотьСя в IIаШ час, i власI{е € осI{овI{и\l об'€ктоп,t

дос.lтi-

дження в дIlсертацiйrriй роботi. Властrrвостi фупкrдiй з цього класу не так добре виваIепi як властивостi квазiконфорNIIIих i квазiрег5rлярших вiдображень. ЗокреlIа) локальна
одностаfiна пеперервнiсть, лrожливiсть продовжеIfIIя в iзо"пьовану особлIlву точкl,пlежi

фупкцiй таких класiв без додаткових у\,{ов на Q окрiп,l природrrоi Q с L'(D) ранiше
ше розглrIдаласr]. З оглядч на зазнаtIене вище) актуальпiсть обраноi тел,rи IIе виклика€
cylTtTiBiB,

2. Наукова нобll:Jна I](зу :ьmчп]tв duсерmаl4iйноt' робоmu. У першол,tу роздiлi I]аводяться необхiднl означення з Teopii вiдображень i лrоду,лiв сiшrей кривих, а тажож огляд
лiтератl,рtт.

У пiдрозiдiлi

2.1 дос;rir.х<l,сться одпостайна HeпepepBrlicTb в rtожнiй точцi областi
сil,r'i обернених вiдображень :о Q-голlеоrrорфiзrliв. Основrтиl,{ результатоN,l € TeopeN{a
2.7.2, яка встаIIовлiое одностаЙн)i LIегI(.рервнiсть в Tto;Kliiti то.rцi областi сiшt'i обернених
вiдображень до кiльцевих Q-голtеолlорфlзrriв JIlшс з.] }-\IoB обrtеженостi областi образч
i Q С -L1. Приклад2.4.7 показv€) що yxloBa Q Li c,icToTнoto.
=
У пiдрозiдlлl2.2 дослiджуiоться вiдобра;lенFIя.
:TKi за,iово.-tыIrllоть обернену HepiB*
пiсть Полецького. TeopeIura 2.2.1 BcTaIIoBJIIo€ явнr,отliнк},}Iа \Iод_\,,Jь неперервпостi для
таких вiдображень.
У пtонографii [60] встановлено) що на вi.дrtirIч вiд квазiкопфорлrних вiдображень,
iзольоваrтi особливостi д"пя Q-гоltеоrtорфiзпriв IIе е взагалi KarKr,.rrl \,с),вни\.,Iи. З ог.пял,,
на цеri новlrй ефект д;тя Q-голlеол,lорфiзп,tiв стаIrовить iHTepec feopelta 2.3.1, яка да€
достатнi }rN,Iови IIродовiкепшя за HeпepepвHicTro в iзольовzrн1. ToaIKy пrежi вiдображе}Iня,
оберненого до кiльтIевого Q-гопrеоIrlорфiзпrу, З iIrшого боку, як видно з прикладу 2.ztr.2
висновок теоре\ILI 2.З.1 Tre справдж)€ться для пря\,{ого вlдображення.
У роздiлi 3 встановлеIIо зокрех,Iа уNlови продовж}/ваностi за неперервтriстtо на llex{},
областi Q-гол,tеолlорфiзлriв (пiдроздiли 3.2*3.а) i обернених до них вiдображетть (пiдроздiл 3.1). Пprr цьому) зокреN,Iа узагалыlепо деякi рез\,льтати €. СевостьяIIова.
}/ той IIас як v роздiлах 2-3 вивLIаIоться властивостi вiдображепь в евклiдовопtу
пРОстОрi, роздiл 4 присвя.тет;о дослiдх{ен}Iю поведirlкrт вiдображень lri;K пIетрични\Iи
прОстораNtи. Результати пiдроздiлу З.2 узагаль}IуIоть IIа xIe,IpIITrrTi простори результат
€, Севостьянова) отриN{аIlий для простору R". Teopella 4.З.2 € певIIи\,{ аналогох,{ Teope}{ll
Сохоць кого-К азораттi.
Yci отрил,rаIri в дисертацiйIтiй роботi результати € пови\,Iи.

3. Особuсm,uй внесок зdобувача в оmрuлlаннi науховuI

рез,уль?паrп,i,в. flисертацil:tне дослiдх<енrrя викоIIано длIсертаIIтоN{ ca},IocTiliнo. Осповiri теорети.tlтi rrоложепIIя та розрОбки, що характеризують Еаукову IIовизну дослiдження, теоретичне зпачення його
резутьтатiв, одержанi дисертантоьi особисто. Результати дослiджень, якi наведенi у дисертацiйнiй роботi та опублiкованi у фахових FIаукових статтях, IIалежать автору i с
riого науковип,r доробком. ПорушIеIII{я ака,деп,riчtrоi лоброчесrтостi вiдсутгIi.

4. !осmовi,рн,iсmъ mа

обL',рунmованiсm,ь оmрuлuанul резцлъ,mаmiв mа запропоrLова]l1LI
авmорол4 вuр,ittl,енъ, BucHoBK,iB, рехолtеriаt4z,Й. ;]ocToBipHicTb результатiв забезпеаIу€ться
строги\,{и доведенIIялIи TeopeNI, якi з достатI{ьою IlовFlотоlо IIаведеIIi в дисертацiТ. OcrroB-

автора € \Iетод пrод5z.,riв i eKcTpel,iaJiыtl,Ix дов}киII) ш]о бере свiй по-таток в
працях Л. Альфорса i А. Бьорлiнга. Геоьtетричtti уп,tови слабкоi плоскостi, лока,цьноi
Зв'яЗtтостi ti,tежi об.цастi та iншi е природни\,{и для даного кола задач. Автор захищае
перелiченi вище результати роботи.
I{ИN,I I\,{етОдОNI

5.

Повtl"оmа вuклаdу резулъrпатп,iв робоmu в llауldовur публi,ка,t4,iяr, зараrованur за mеMoro )uсерm,ацi;t,. Результати дисертацiйrrого дослiдження С.О. Скворцоваr з достатIIьою
повI-Iотою (зокреrr,tа, Bci ocHoBrli результати роботи) опублiкованi у 12 (з них 1 одно2

7

осlбно) статтях _v фахових виданнях. в яких слiд публiкувати результати дисертац11,
1 iншоь,tу
зокре\,{а З - 5, закордоннLlх вL]даннях баз даних SCOPIIS i Web Of Science,
виданrri з базrl JaHLIx SCOPL-S: багатьох тезах коIтфереrrцiй рiзпого рiвпя.

6. Кpэumuчнi зау во_ж:ення.
1. Не Bci поняття. вIlкорII('Тагti 1, дIrсертацiТ о,зrrа-rеtti, а деяtкi озна,т{ення наводяться
пiсля вllкорIlстtitlня вi.JповiJ,ttого 1lоЕIяття. Так копактифiкаuiя ]R' озтта,Iена лише на
l,tожтта
с,45, а багатократно вIlкорlIстов\,€ться) почиIfаtо,тIl зi с. 20. Хоча зi зliiсту с. 33
здогататLlся про ,IKv Irо),Iпактlrфiкашilо \IoBa. Не озгrачене поп,Iття eMrrocTi,
2. У заl,важеllнi 3.3.1 за Э2 СJiд взятtI xop-]aJbLl\- вi*Iстапь l,riж 0U iaV, а не евклiдову.

o]HocTariHoi tтеперервностr в об.lастi вiлрiзнясться вiд КЛаСИЧПОГО
неозI{ачеI]ня o.]troc.rtrtlтroT irertepepBr:ocTi на I,tIIo}KIlHi. i е по-сl,тi "Lоналъною одностайною
перервнtстtо :rбО односталiноIо неперервнiстю BCepeaLIHi областi. I{e варто було зазrтачитr,r
в JilCepTaTliT. шдоб }rIII]кII},.ти пл1,,1пlrпrr.rl. Проте понrIття. яке розгJяда€ться е вая(ливиN,I
з. означення 2.у

_l

i актttвгtо BIIKopltcToB\,€,IbcrI в Teopil фупкцiй,
.l.}-пprrKrar.i2.:1.2c.riJrtlIctrTll 1) €B"\({",}U{0}).aHez€B"\({.rU0})

5. Терlriгтологiя не зLIвжJIr вiдповiдае стаIIдарталt. Залtiсть пропоТu,Lli,я слiдRживатИ
,куluвi, 1цо не тLеr)е,гпurLаюlпься.
mверdэ+сення. заrtiсть Herlelэeci,tHz Kp,uB,i 6. дбзац переJ ознаLIенIIяпr 1.2.7 повторIо€ частиIIy 2-го абзацу знизу нас.2Т.

7. У пратri баrгато пропуттl,ених тире) наприклад, с. б29, 622,645 (ДВiЧi),7019, 715.
НаведеIIi за\-ваiкеllня не впливаIоть на високу оцiнкl, дисертацiТ.

7. ВuсновкL;. З огляду па сказане ]]ище, вважаIо) Iтдо дисертацiйна робота вiдповiдае виIIогаN,I <ПорядкУ проведенНя експери\,IентY з присудЖення стуПеня доктора фiлософiТ,>,
затвердженого постаIIовоIо Кабiнету IVIiHicTpiB Украiни вiд б березiтя 2019 р. Nо 167 зi
з\tiна\tlt, затверджени]\,Iи постановоrо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21 жовтI{я 2020 р.
rq 979, i], результати дисерТацiйноТ роботИ вiдповiдаrоть виN,IоГаN,{ до наукового рiвня ii
важливиI\I BHecKoNI у тсорilо
резr.lьтатiв (актуальнiсть. llовизна. IJa)-KoBa значушiсть). с
O.rrootIi рез1.,trътаtтIl дисертацiТ, отрил,tанi aBTopo\I дисертацiТ car"-tocTiйrio i
"i:обра*еrrо. 12 (з них 1 одгtоосiбпо) статтях видаIIнrlх) у яких слiд публiкувати реу
опl,блiковаrri у
йогО
з}IьтатI,I дисертацiТ.
дисертацiйша робота с завершени\{ науковипт дослiджепЕяN{,
вIIконаIIи11I ша сучаСпо\,{У Hayкoвoьly piBHi, результати якого опублiкованi та апробоваr:i
Ira науковИх сеп,tiнарах i конфеРенцiях, а порушеI{ня акаде]t{iчrrоТ добро,Iесностi вiдсутнi.
Вважато, що Скворцов Сергiй олександрович заслугову€ прис}джен}Iя наукового
ступеня доктор фiлософiТ з галузi зFIаIIь 11 \zlателrатика та ста,Iистика за спецiальпiстtо
111 \4атепrат,ика.

Офiцiйний опонент:

професор, доктор фiзико-математичних наук,
професор кафелrи Teopii функцiй i функцiонального аналiзу
Львiвського нацiотrалы{ого унiверситету iпr. I. Фраrrка

tц_1,1
r)

()

HI8

ф

ý

Пiдпис професора I.E. tIеIжикова засвiд-lуIо:
в.tений секретар Львiвського rтацiопаль}Iого
унiверситету iпr. I. cDpaHKa

Иа ц"аu^о(,

Y

LOL

4

Ф

* JK
70

*r
02с т ts,},

