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СЛУХАЛИ:  

1. Висновок експертної комісії та прийняття до захисту Романського Михайла Миколайовича 

«Функтори і асимптотичні властивості метричних просторів» на здобуття наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і 

топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та 

основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка). 

2. Висновок експертної комісії та прийняття до захисту Пстрий Катерина Миколаївни 

«Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів» на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія 

і топологія (науковий керівник доц. О.В. Гутік, доцент кафедри алгебри, топології та основ 

математики Львівського національного університету імені Івана Франка). 

3. Висновок експертної комісії та прийняття до захисту Поливоди Орислави Євгенівни  

«Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін’єктивних границях абсолютних 

екстензорів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі 

спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, 

завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського національного 

університету імені Івана Франка). 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Прийняти до захисту дисертацію М.М. Романського «Функтори і асимптотичні 

властивості метричних просторів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник проф. 

М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та основ математики Львівського 

національного університету імені Івана Франка) та призначити офіційних опонентів: 

 Максименко Сергій Іванович, доктор фiзико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, член-кореспондент НАН України,  завідувач лабораторії топології у складі 

відділу алгебри та топології інституту математики НАН України, 

 Никифорчин Олег Ростиславович, професор, доктор фiзико-математичних наук, 

завідувач кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 



2. Прийняти до захисту дисертацію К.М. Пстрий «Топологізація та розширення груп, 

біциклічних напівгруп та їх варіантів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія (науковий керівник доц. 

О.В. Гутік, доцент кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського 

національного університету імені Івана Франка) та призначити офіційних опонентів: 

 Карлова Олена Олексіївна, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, 

 Никифорчин Олег Ростиславович, професор, доктор фiзико-математичних наук, 

завідувач кафедри алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

3. Прийняти до захисту дисертацію О.Є. Поливоди «Нескінченновимірні многовиди, 

модельовані на ін’єктивних границях абсолютних екстензорів» на здобуття наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і 

топологія (науковий керівник проф. М.М.Зарічний, завідувач кафедрою алгебри, топології та 

основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка) та призначити 

офіційних опонентів: 

 Карлова Олена Олексіївна, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри 

математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 Савченко Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

алгебри, геометрії та математичного аналізу Херсонського державного університету. 
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