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Тематика дисертації має класичні корені і є вже досить традиційна для чернівецької 

школи загальної топології і аналізу. Вона в основному сконцентрована навколо таких 

сюжетів: зв'язок між класами відображень Бера і Лебеґа, класифікація нарізно неперервних 

відображень та їх аналогів, продовження відображень з тими чи іншими властивостями, 

залежнiсть неперервних функцiй на добутках вiд певних множин координат. Історію цієї 

проблематики можна вести від класичних праць Бера, Лебеґа, Гаусдорфа, Банаха, Гана, Тітце, 

Урисона, Куратовського та ін. Проминаючи численні результати, одержані за майже сто 

років, що минули від праць класиків, зверну увагу на сучасний період. Поряд з чернівецькою 

(В. Маслюченко, О.Маслюченко, В. Михайлюк, О. Собчук, А. Каланча)  та львівською (Т. 

Банах, Б. Бокало) дослідження у цих напрямках вели М. Бурке, Дж. Спурний, Ф. Чаагіт, Г. 

Розенталь та ін. Інтенсивність досліджень, географія авторів та широкі зв’язки з іншими 

областями математики, зокрема, з теорією функцій та функціональним аналізом свідчать про 

актуальність напрямків, у яких виконана дисертація.   

 

Відзначу найважливіші на мій погляд результати дисертації. Насамперед, таким є 

узагальнення класичної теореми Лебеґа-Гаусдорфа-Банаха про рівність класів Бера і Лебеґа. 

При цьому використовуються запроваджені автором поняття слабкого  і локально слабкого 

склеювача, тісно пов’язані з поняттям екстензора. Зауважу, що результат автора є також 

узагальненням відповідних результатів Ганселла, Фосґерау, Веселого, Шатері і Зафарані. 

Одержано також містяться необхідні і достатні умови рівності перших класів Бера і Лебеґа. 

У випадку незв'язної метризовної сепарабельної кообласті такою є умова майже сильної 

нульвимірності області. При цьому топологічний простір  називається майже сильно 

нульвимірним,  якщо довільна функціонально замкнена множина в ньому є об'єднанням  

послідовності множин, кожна з яких є перетином послідовності відкрито-замкнених 

підмножин цього простору. 

 Досліджуються ліві і праві композитори для відображень з певних класів Бера 

(аналогічне поняття для дійсно значних функцій запровадив Чжао); одним з важливих 

результатів є їх характеризація (див. теореми 3.3.17, 3.3.36). У вельми частковому випадку 

характеризаційну теорему для лівих композиторів довели Фенесіос та Кабрал. 

 

Узагальнено теорему Бера про класифікацію точково розривних функцій на випадок 

фрагментовних відображень (теорема 3.3.25). 

 

Четвертий розділ дисертації присвячений класифікації майже нарізно неперервних 

відображень. Тут, зокрема, узагальнені   теорема Рудіна про берівську класифікацію 

вертикально майже нарізно неперервних відображень, і теорема Куратовського-Монтґомері 

про лебеґівську класифікацію таких відображень. Зазначимо, що результати цього розділу 

дисертації тісно пов’язані з дослідженнями Т. Банаха, О. Собчука, М. Бурке, В. Маслюченка, 

О. Маслюченка, В. Михайлюка та ін.  

 

На добутках евклідових просторів розглянуто так звану хрест-топологію. Показано, 

що жодна трійка, яка складається з двох евклідових просторів та їх добутку у хрест-топології, 

не є трійкою Лебеґа. 

 

Відзначимо ще такий цікавий факт: для кожного зліченного ординала α≥ 1 та для 

кожного скінченного p≥1 існує сильно нарізно неперервна функція на просторі lp, що 

належить до (α+1)-го класу Бера, але не належить до α-го класу Бера (теорема 4.8.6). 



 Розділ 5 дисертації присвячено задачі продовження неперервних відображень та їх 

аналогів. Задача продовження має категорне формулювання, що робить її важливою для 

багатьох розділів математики і застосувань. Відзначимо доведене у цьому розділі 

узагальнення теореми Куратовського про продовження лебеґівських відображень в термінах 

(добре) α-вкладених множин. При цьому підпростір E топологічного простору X називається 

α-вкладеним, якщо кожна множина мультиплікативного класу α в E є слідом деякої множини 

мультиплікативного класу α в X.  Доведено також аналог теореми про продовження для 

випадку неметризовних образів. 

 

Окремо у розділі 5 розглянуто продовження відображень, означених на підмножинах 

площини Зорґенфрея. Теорема 5.3.28 дає характеризацію C-вкладених підмножин  площини 

Зорґенфрея. 

 

Досліджено важливу проблему залежності функцій на добутках від певних множин 

координат. Результати у цьому напрямку мають широку сферу застосувань. Зокрема, вони 

використовуються в теорії обернених систем (спектрів) Є.В. Щепіна для редукції 

властивостей неметризовних компактів до  властивостей метризовних компактів. Теореми 

6.1.9 та 6.1.10 містять достатні умови для залежності неперервних відображень на добутках 

від зліченних множин координат. Крім того, для достатньо широкого класу просторів 

доведено, що довільна функція першого класу Бера на зліченному добутку є поточковою 

границею неперервних функцій, кожна з яких залежить від скінченного числа координат, а 

довільна напівнеперервна  знизу функція є поточковою границею зростаючої послідовності 

таких функцій.  

 

З огляду на важливість теорії ретрактів у різних розділах математики, природно 

розширити поняття ретракта, виходячи за клас неперервних відображень. Результати у цьому 

напрямі одержано у розділі 7. Поряд з позитивними твердженнями (для прикладу: кожна 

зв’язна, локально лінійно зв’язна Gδ-підмножина у повнометризовному просторі є його B1-

ретрактом) наведено також і контрприклади (конус над множиною ірраціональних чисел не є 

B1-ретрактом площини). Теорема 7.5.7 дає несподівану характеризацію неперервних 

відображень множини дійсних чисел у σ-континууми у термінах  B1-ретракцій на графіки 

відображень.  

 

Наведено узагальнення однієї теореми Еванса і Гумке про характеризацію слабко 

ґібсонових функцій першого класу Лебеґа; знайдено достатні умови, при яких кожне  слабко 

ґібсонове відображення має зв'язний графік,  що узагальнює теорему Куратовського-

Серпінського про функції першого класу зі зв'язним графіком. 

 

 Вже згадані результати дають змогу стверджувати, що зміст дисертації відповідає 

сучасним тенденціям розвитку загальної топології та теорії функцій. Зазначимо також, що 

усі результати наведено у дисертації з повними доведеннями, що цілком підтверджує їх 

достовірність.  

 

Однак, є певні зауваження до тексту дисертації. На стор. 54 незрозуміло, чому 

множина E названа конусом над ірраціональними числами. Не зовсім зрозумілою є рівність 

π(X,Y)=C(X,Y) у зауваженні 3.2.3. 2), адже елементами множини π(X,Y) є не самі 

відображення, а їх класи. У твердженні 3.2.9 як Y досить розглянути псевдодугу на площині, 

оскільки жодні дві різні точки у ній не можуть бути з’єднані неперервним шляхом. Ймовірно, 

що у формулюванні твердження 3.2.9 пропущене слово «непорожні». Твердження 4) і 6) 

теореми 7.3.6 добре відомі, нема потреби наводити їх з повними доведеннями. Наслідок 7.3.9 

фактично означає, що скінченне дерево (граф без циклів) є абсолютним ретрактом, і, 

звичайно, теж відомий. Припускаю, що обсяг дисертації можна було би дещо зменшити за 

рахунок такого типу доведень. Втім, це все не істотно впливає на вагомість результатів 

дисертації. 




