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за спеціальністю 01.01.04 — геометрія та топологія

В представленій на розгляд дисертаційній роботі Бардили Сергія Олеговича «Повнота 
топологічних напівграток і напівтруп» досліджуються Н-замкнені топологічні напівтру

пи та напівгратки, а також питання пов’язані з топологізацією напівтруп.
Поняття Н-замкненості топологічного простору узагальнює добре відому властивість 

компактних просторів: топологічний простір X  називається Н-замкненим. якщо для 

будь-якого вкладення / : X  С У  в гаусдорфовий топологічний простір У  його образ є 
замкненою підмножиною в У. Топологічна алгебра А (напр. топологічна група, напів

трупа, напівгратка, тощо) називається абсолютно Н-замкненою, якщо всі ї ї  гомоморфні 

образи є Н-замкненими.
Головні об’єкти дисертації— А-поліциклічний моноїд

Вони відіграють важливу роль для розуміння структури напівтруп. Можна показати, 

що =  В\ Б) {0 }.
Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків та списку вико

ристаних джерел, що містить 134 найменування. Повний обсяг дисертації -  130 сторінок. 
Перший розділ присвячено Н-замкненим топологічним напівграткам.

В підрозділі 1.1 вивчаються властивості топологічних напівграток Міпіп та Мгпах. Зокре
ма, описано структуру їх Н-поповнень та доведено, що жодне з цих поповнень не є 

універсальним АН-поповненням.
*• Кожне таке поповнення напівгратки Мп1іп має вигляд М гтіп := N14 {+ о о }, де +ос — 
довільний символ, що не належить М, який вважається максимальним елементом в
Мтгт іп, а 7" —довільний вільний фільтр на М, так, що топологія на підпросторі N С

’ »
є дискретною, а базу околів сю складають множини виду Е  14 {+сю}, де Е  Є Е.

В підрозділі 1.2 побудовано контрприклад по проблеми Степпа про те чи кожна Н- 
замкнена топологічна напівгратка є абсолютно Н-замкненою? Він будується як деяке

=  ( {Р ї-}ієа, { Рі Ч ієа І Р іР і 1 =  1 , Р іРі  1 =  0 для і  ф і ) .

та а-біциклічний моноїд

з операцією

(а 4- (с — 6), б), якщо Ь <  с 

(а, б 4- (Ь — с)), якщо с <  Ь.

і З *. ільна. канцелярія



“розширення” поповнення ЇЧ^тіп напівгратки Мт іП:

А>,ті„ =  РЬ,тіп х {0 } У (К  \ х 1,

де довільний Г  Є Т  елемент фільтру для якого доповнення N \ Г  є нескінченним (твер
дження 1.2.2).

Також показано, що аналогічні напівгратки Х^- тіп та -Х3гтіп, де Л —довільний нескін

ченний кардинал, також не є абсолютно Н-замкненими.

Розділ 2 містить результати про А-иоліциклічний моноїд Рд.
В теоремі 2.1.4 описано деякі алгебраїчні властивості Рд.
В підрозділі 2.2 вивчаються різні гаусдорфові топології т на Рд. Зокрема, доведено, що 

якщо (Рд ,т ) є налівтопологічною напівгрупою, то кожен ненульовий елемент х є Рд е 
ізольованою точкою (твердження 2.2.1). Якщо ж А є нескінченним кардиналом, (Рд, т) — 

локально компактною напівгрупою, то насправді топологія г —дискретна (твердження 
2.2.2).

В твердженні 2.2.5 показано, що якщо 5 — гаусдорфова напівтопологічна напівтрупа, 
яка містить Рд як всюди щільну множину, то (5 \ Рд) 11 {0 } є замкнутим ідеалом в 5.

В підрозділі 2.3 продовжується вивчення вкладень Рд в близькі до компактних то
пологічні наиівгрупи. Зокрема, теорема 2.3.6 стверджує, що Рд не можна вкласти як 

щільну піднапівгруиу в слабко компактну топологічну напівгругіу.
Підрозділ 2.4 вивчає замикання Рд при його вкладеннях в інверсні топологічні напів

трупи. В ньому отримані достатні умови для

• Н-замкненості гаусдорфової топологічної інверсної наиівгрупи в термінах Н-за- 
мкненості ї ї  максимальних напівтруп на напівгратки ідемпотентів Е {С ) (наслідок 

2.4.6),
• та абсолютної Н-замкненості Рд в класі топологічних інверсних напівтруп (тео

рема 2.4.8).

Крім того побудовано найслабшу напівгрупову топологію тті на Рд відносно якої Рд є 
абсолютно Н-замкненою в класі топологічних інверсних напівгруп (наслідок 2.4.11 та 

теорема 2.4.12).
Підрозділ 2.5 присвячено вивченню локально компактних топологій відносно яких Рд 

є напівтопологічним моноїдом. Встановлено відносно таких топологій Рд повинен бути 
або компактним або дискретним простором (теорема 2.5.9).

В розділі 3 досліджуються властивості а-біциклічного моноїда 5а. Твердження 3.1.1 

показує, ідо Ва можна ототожнити з напівгрупою всіх порядкових ізоморфізмів між 
інтервалами виду [о, о/*). Інші результати підрозділу 3.1 описують деякі ізольовані точки 
За відносно топологій в яких він стає налівтопологічною напівгрупою (тобто множення 
є нарізно неперервним).

* Підрозділ 3.2.1 вивчає локально компактні напівгрупові топології на Ва. Основний 
результат - теорема 3.2.1 - стверджує, що єдиною локально компактною напівгруповою 

топологією на Ва є дискретна. Варто порівняти цей результат з теоремою 2.5.9 про 'Рд, 
для якого були можливі лише дискретна та компактна топології.
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Зауваження щодо змісту.

(1) стор. 50, рядок 2 знизу:
Слово « Зафіксуєм» потрібно замінити на «Зафіксуємо».

(2) стор. 58, рядок 2 зверху:

Вираз «не нульового» потрібно замінити на «ненульового».
(3) стор. 69, твердження 2.2.5.

В формулюванні та доведенні леми фігурує множина 5 \ Р\ ЦІ {0 }. Варто було б 
поставити дужки (5 \ Р\) Ці {0 }, бо це позначення можна читати двома принципово 
різними способами:

(4) стор. 88, рядок 12 зверху.
Слово « доведимо» потрібно замінити на «доведемо».

Відмічені недоліки не є суттєвими і не впливають на загальну дуже високу пози
тивну оцінку роботи.

Дисертація носить теоретичний характер. Вона виконана на високому науковому рівні 

і справляє дуже гарне враження. Всі наведені в ній результати є новими і належать 

безпосередньо автору. Результати дисертації опубліковані в 6 статтях у виданнях, іцо 
входять до переліку фахових наукових журналів згідно чинного законодавства, і в 9 

тезах доповідей міжнародних конференцій та літніх шкіл. Вони також доповідались на 
багатьох наукових семінарах. Автореферат добре відображає зміст дисертації.

Оцінюючи дисертацію в цілому, можна зробити висновок про те, що вона є заверше
ним науковим дослідженням, яке внесло новий подих в теорію топологічних напівгруп 

актуальними результатами. Отримані результати можуть бути використані в подальших 
дослідженнях.

Вважаю, що дисертаційна робота Бардили Сергія Олеговича «Повнота топологі
чних напівграток і напівгруп» відповідає всім вимогам чинного положення ’ТІорядку 

присудження наукових ступенів”, а ї ї  автор без сумніву заслуговує присвоєння науково
го ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.04 -  геометрія 
та топологія.

Офіційний опонент,

(8  \ Тх) її {0 } або 5\(7>Аи {0 }) .

доктор фізико-математичних наук, 
завідувач лабораторії топології 

відділу алгебри та топології 
Інституту математики НАН України
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