
РЕЦЕНЦІЯ 

на дисертаційну роботу 
Прохорчук Вероніки Анатоліївни

«Автоматні зображення груп»,

подану на здобуття ступеня доктора філософії
в галузі знань 11 «Математика та статистика»

за спеціальністю 111 «Математика»

1. Актуальність теми дисертації

Дисертація  присвячена  дослідженню  автоматних  зображень  груп.  Група  має  автоматне
зображення,  якщо існує оборотний автомат Мілі  такий,  що перетворення,  задані  деякими
його  станами,  породжують  групу,  ізоморфну  заданій.  В  цьому  випадку  з’являється
рекурсивна дія групи на рядках над алфавітом автомата, а елементи групи можна зображати
станами автоматів. Рекурсивна природа дії визначає складну комбінаторику на рядках, що
відображається у багатьох цікавих властивостях групи. За  останні  півсторіччя  вивчення
груп, заданих автоматами, дозволило побудувати групи з різними чудовими властивостями
(Бернсайдові групи, групи проміжного росту, аменабельні, але не елементарно аменабельні
групи,  групи не рівномірно експоненційного росту тощо)  і  розв’язати  проблеми в різних
розділах  математики  (проблему  Мілнора,  проблему  Дея,  сильну  гіпотезу  Ат’ї,  проблему
Хаббарда, проблему Вайза та інші). 

Загалом,  невідомо  критерію,  коли  група  допускає  автоматне  зображення.  Серед
необхідних умов можна вказати резидуальну скінченність та розв’язність проблеми рівності
слів.  Автоматні  зображення  груп  активно  досліджувалися  останні  кілька  десятиріч.
Я. Воробець, Я. Гласнер і Ш. Мозес будували автоматні зображення вільних груп та лінійних
груп, А. Олійник — вільних добутків та амальгамованих вільних добутків груп, А. Брунер та
С. Сідкі  — лінійних  груп,  В. Некрашевич та  С. Сідкі  — абелевих та  нільпотентних груп,
Л. Бартольді  та  З. Шуніч  —  HNN  розширень  та  метабелевих  груп,  Л. Бартольді  та
В. Некрашевич — груп ітерованих монодромій пост-критично скінченних многочленів. 

Дисертаційна робота продовжує ці дослідження і присвячена вивченню автоматних
зображень  вільних  добутків,  амальгамованих  вільних  добутків  та  HNN  розширень  груп.
Таким чином, можна зробити висновок, що тема дисертаційної роботи є актуальною.

 

2. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертаційного дослідження

Наукові положення та висновки, що виносяться на захист, є коректними та належним чином
аргументованими.  Достовірність  результатів  не  викликає  сумнівів,  оскільки  вони  мають
строгі математичні доведення. 

3. Новизна отриманих у дисертації результатів

У дисертаційній роботі отримано такі нові результати: 
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1. Побудовано точні скінченно автоматні зображення для амальгамованих добутків 
скінченних циклічних груп та встановлено мінімальний розмір алфавіту, над яким 
такі зображення існують.

2. Доведено, що амальгамовані вільні добутки циклічних p-груп зображаються 
автоматними підстановками із силовської p-підгрупи групи всіх автоматних 
підстановок над p-елементним алфавітом.

3. Доведено, що певний клас HNN розширень вільних абелевих груп зображається 
автоматними підстановками із силовської p-підгрупи групи всіх автоматних 
підстановок над p-елементним алфавітом.

4. Практична цінність отриманих результатів

Робота  носить  теоретичний  характер.  Окремі  результати  дисертації,  зокрема  отримані
конструкції  автоматів,  можуть  знайти  практичні  застосування  у  галузі  комп’ютерних
технологій. 

5. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях

Основні  результати  дисертації  доповідалися  на  наукових  семінарах  та  міжнародних
конференціях і пройшли належну апробацію. Результати дослідження опубліковані у трьох
журнальних публікаціях провідних фахових видань України та інших країн. 

Опубліковані  матеріали  розкривають  основний  зміст  дисертації  та  відповідають
вимогам «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової
спеціалізованої  вченої  ради  закладу  вищої  освіти,  наукової  установи  про  присудження
ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
січня 2022 р. № 44.

Зокрема  три статті опубліковані у журналах, індексованих у науково-метричній базі
даних Scopus і які належать до Q2 Scimago Journal & Country Rank.  

Публікації  повною  мірою  висвітлюють  результати  дисертаційного  дослідження  та
засвідчують особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій.

6. Структура та оформлення дисертації

Дисертація  складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів,  висновків  та  списку  використаних
джерел. 

У  першому  розділі  вводяться  необхідні  означення  та  твердження,  які  стосуються
автоматних зображень груп.

У  другому  розділі  побудовано  автоматні  зображення  амальгамованих  вільних
добутків скінченних циклічних груп.

У  третьому  розділі  знайдено  мінімальний  розмір  алфавіту,  над  яким  існують
автоматні зображення для амальгамованих вільних добутків скінченних циклічних груп. Для
цього вводяться поняття жорсткого розширення автоматної підстановки, операція з’єднання
автоматів,  l-повний автомат та встановлено їх властивості.  Доведено,  що амальгамований
вільний добуток циклічних p-груп зображається автоматними підстановками із силовської p-
підгрупи групи автоматних підстановок.
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У четвертому розділі досліджуються автоматні зображення HNN розширень вільних
абелевих  груп.  Доведено,  що  певний  клас  HNN  розширень  вільних  абелевих  груп
занурюється  у  силовську  p-підгрупу  групи  автоматних  підстановок.  Для  цього
проаналізовано конструкцію, запропоновану в роботах Л. Бартольді, П. Сільви, З. Шуніча та
Е. Вентури. 

Текст  дисертації  викладений і  оформлений у відповідності  до  вимог Наказу  МОН
України  №40  від  12.01.2017  р.  «Про  затвердження  Вимог  до  оформлення  дисертації  (зі
змінами від 12.0.07.2019 р.).

Представлена  дисертаційна  робота  характеризується  єдністю  змісту  і  засвідчує
особистий внесок дисертанта до наукових знань у галузі математики.

7. Академічна доброчесність

Порушень  академічної  доброчесності  в  представленому  тексті  дисертації  і  наукових
публікаціях, які висвітлюють основні результати дослідження, не виявлено.

8. Зауваження та побажання

 1. Розділ 1.1: варто було зауважити, що автомати, які розглядаються у роботі, 
відносяться до класу автоматів Мілі.

 2. Розділ 1.1 містить багато загально відомих тверджень без доведень та посилань; 
бажано було на початку кожного підрозділу наводити посилання на книжку, де можна
знайти доведення цих тверджень.

 3. Розділ 1.1 містить означення 1.10, яке визначає, коли група є групою автоматних 
підстановок, але в розділі не наведено точного формулювання, що таке автоматне 
зображення групи. Тому немає сенсу говорити про точне чи неточне зображення.

 4. Стор. 65 та 69: Доведення тверджень 2.8 та 2.13 потрібно доповнити, оскільки 
множини Ωi можуть перетинатися, навіть якщо Yi не перетинаються (наприклад для  
Y1={0}, Y2={10}).

 5. Стор. 100, розділ 3.6: перед теоремою 3.23 бажано було нагадати, як визначається 
множина X, яка фігурує в твердженні теореми.

 6. Стор. 108: доведення леми 4.5 можна спростити, оскільки матриця M конгруентна 
одиничній матриці за модулем p.

 7. Отримані результати про автоматні зображення амальгамованих вільних добутків 
скінченних циклічних груп бажано було порівняти з відомими результатами про 
амальгамовані вільні добутки нескінченних циклічних груп.

 8. У тексті зустрічаються стилістичні та пунктуаційні помилки.

Вказані недоліки та зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації.

Загальний висновок

Дисертаційна робота В. А. Прохорчук «Автоматні зображення груп» є завершеною і
самостійною науковою працею, яка за актуальністю теми, а також з огляду на її новизну та
обґрунтованість  наукових  результатів,  що  мають  теоретичне  та  практичне  значення,  і
повноцінно відображені в наукових публікаціях, відповідає вимогам «Порядку присудження
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу
вищої  освіти,  наукової  установи  про  присудження  ступеня  доктора  філософії»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

3



Дисертантка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі
11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика».

Офіційний рецензент:

Бондаренко Євген Володимирович

доктор фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри алгебри 
і комп’ютерної математики 
механіко-математичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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