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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослiдження. Це не є справ-
жнiй автореферат дисертацiї. Це лише приклад, який повинен до-
помогти користувачу пiдготувати свiй файл. Але я зробив його iз
свого автореферату. Тому формули, теореми, доведення, iмена, кни-
ги i статтi у списку лiтератури iнколи можуть бути справжнiми (хоча
можуть здаватися безглуздими, бо вирванi з контексту).

Оскiльки ця частина автореферату майже повторює вступ до ди-
сертацiї, то немає сенсу тут наводити якийсь текст, лише назви пун-
ктiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми, грантами.

Мета i завдання дослiдження.

Методи дослiдження.

Наукова новизна отриманих результатiв.

Практичне значення отриманих результатiв.

Особистий внесок здобувача.

Апробацiя матерiалiв дисертацiї.

Публiкацiї. Щоб згенерувати список лiтератури за допомогою
BibTEX, у текстi необхiдно мати посилання [1, 2, 3].

Структура та обсяг дисертацiї. Робота складається зi всту-
пу, чотирьох роздiлiв, висновкiв. Обсяг дисертацiї 138 сторiнок ма-
шинописного тексту, список використаних джерел (121 найменуван-
ня) та список публiкацiй автора (23 найменування) займають 17 сто-
рiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

В роздiлi 1 вводиться поняття ряду Остроградського 1-го виду,
елементiв та пiдхiдних чисел ряду Остроградського 1-го виду. . .

Далi наведена цитата з «Порядку присудження наукових ступенiв
i присвоєння вченого звання старшого наукового спiвробiтника», за-
твердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.2007
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№ 423. Лише для того, щоб чимось заповнити сторiнку. За допомо-
гою цiєї сторiнки можна порахувати кiлькiсть рядкiв на сторiнцi та
символiв у рядку.

«11. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня є квалiфiкацiй-
ною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у виглядi
спецiально пiдготовленого рукопису або опублiкованої монографiї.
Пiдготовлена до захисту дисертацiя повинна мiстити висунутi здо-
бувачем науково обґрунтованi теоретичнi або експериментальнi ре-
зультати, науковi положення, а також характеризуватися єднiстю
змiсту i свiдчити про особистий внесок здобувача в науку.

Дисертацiя, що має прикладне значення, додатково до основного
тексту повинна мiстити вiдомостi та документи, що пiдтверджують
практичне використання отриманих здобувачем результатiв — впро-
вадження у виробництво, достатню дослiдно-виробничу перевiрку,
отримання нових кiлькiсних i якiсних показникiв, суттєвi перева-
ги запропонованих технологiй, зразкiв продукцiї, матерiалiв тощо, а
дисертацiя, що має теоретичне значення, — рекомендацiї щодо вико-
ристання наукових висновкiв.

Теми дисертацiй пов’язуються, як правило, з напрямами основ-
них науково-дослiдних робiт вищих навчальних закладiв або науко-
вих установ i затверджуються вченими (науково-технiчними) радами
для кожного здобувача окремо з одночасним призначенням науко-
вого консультанта в разi пiдготовки докторської чи наукового керiв-
ника в разi пiдготовки кандидатської дисертацiї.

Мови у дисертацiї використовуються згiдно iз законодавством.
12. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора наук є ква-

лiфiкацiйною науковою працею, обсяг основного тексту якої стано-
вить 11–13, а для суспiльних i гуманiтарних наук— 15–17 авторських
аркушiв, оформлених вiдповiдно до державного стандарту.

Докторська дисертацiя:
повинна мiстити науковi положення та науково обґрунтованi ре-

зультати у певнiй галузi науки, що розв’язують важливу наукову
або науково-прикладну проблему i щодо яких здобувач є суб’єктом
авторського права;

може бути подана до захисту за однiєю або двома спецiальностя-
ми однiєї галузi науки i повинна вiдповiдати за кожною спецiальнi-
стю вимогам, зазначеним в абзацi третьому цього пункту.
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У разi коли дисертацiя виконана за двома спецiальностями, а спе-
цiалiзована вчена рада, до якої подана дисертацiя, має право прово-
дити захист дисертацiй лише за однiєю з них, то за вiдсутностi в
Українi спецiалiзованих вчених рад з правом проведення захисту
дисертацiй за такими двома спецiальностями з дозволу ВАК може
проводитися разовий захист. Порядок формування складу спецiа-
лiзованої вченої ради для проведення разового захисту встановлює
ВАК.

Науковi положення i результати, якi виносилися на захист у кан-
дидатськiй дисертацiї здобувача наукового ступеня доктора наук,
не можуть повторно виноситися на захист у його докторськiй ди-
сертацiї. Цi положення i результати можуть бути наведенi лише в
оглядовiй частинi докторської дисертацiї.

13. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата наук є
квалiфiкацiйною науковою працею, обсяг основного тексту якої ста-
новить 4,5–7, а для суспiльних i гуманiтарних наук— 6,5–9 автор-
ських аркушiв, оформлених вiдповiдно до державного стандарту.

Кандидатська дисертацiя:
повинна мiстити новi науково обґрунтованi результати проведе-

них здобувачем дослiджень, якi розв’язують конкретне наукове зав-
дання, що має iстотне значення для певної галузi науки;

подається до захисту лише за однiєю спецiальнiстю.
14. Основнi науковi результати дисертацiї повиннi вiдображати

особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опу-
блiкованi ним у формi наукових монографiй, посiбникiв (для дисер-
тацiй з педагогiчних наук) чи статей у наукових (зокрема електрон-
них) фахових виданнях України або iнших держав. Перелiк науко-
вих фахових видань України затверджує ВАК.

До опублiкованих праць, якi додатково вiдображають науковi ре-
зультати дисертацiї, належать дипломи на вiдкриття; патенти i ав-
торськi свiдоцтва на винаходи, державнi стандарти, промисловi зраз-
ки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; ру-
кописи праць, депонованих в установах державної системи науково-
технiчної iнформацiї та анотованих у наукових журналах; брошури,
препринти; технологiчнi частини проектiв на будiвництво, розшире-
ння, реконструкцiю та технiчне переоснащення пiдприємств; iнфор-
мацiйнi карти на новi матерiали, що внесенi до державного банку
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даних; друкованi тези, доповiдi та iншi матерiали наукових конфе-
ренцiй, конгресiв, симпозiумiв, семiнарiв, шкiл тощо.

Повноту викладу матерiалiв дисертацiї в опублiкованих працях
здобувача визначає спецiалiзована вчена рада.

Мiнiмальну кiлькiсть та обсяг публiкацiй, якi розкривають основ-
ний змiст дисертацiй, визначає ВАК.

Апробацiя матерiалiв дисертацiї на наукових конференцiях, кон-
гресах, симпозiумах, семiнарах, школах тощо обов’язкова.

15. Докторська i кандидатська дисертацiї супроводжуються окре-
мими авторефератами обсягом вiдповiдно 1,3–1,9 i 0,7–0,9 авторсько-
го аркуша, якi подаються державною мовою. Вимоги до оформлення
автореферату встановлює ВАК.

Автореферат дисертацiї видається друкарським способом з обо-
в’язковим зазначенням вихiдних вiдомостей видання у кiлькостi, ви-
значенiй спецiалiзованою вченою радою, i надсилається членам спе-
цiалiзованої вченої ради та заiнтересованим органiзацiям не пiзнiше
нiж за мiсяць до захисту дисертацiї. Список адресатiв визначає спецi-
алiзована вчена рада, яка прийняла до захисту дисертацiю. Перелiк
установ та органiзацiй, яким обов’язково надсилається автореферат,
визначає ВАК.»

ВИСНОВКИ

Ряди Остроградського 1-го виду дозволяють розширити можли-
востi формального задання i аналiтичного дослiдження фракталь-
них множин, сингулярних мiр, недиференцiйовних функцiй та iнших
об’єктiв зi складною локальною будовою. . .
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АНОТАЦIЇ

Сорокiна Н. В. Формування професiйної iншомовної компетен-
тностi майбутнiх фiлологiв засобами мультимедiйних технологiй. —
Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогi-
чних наук за спецiальнiстю 13.00.04 —Теорiя i методика професiйної
освiти. —Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М. П. Драго-
манова, Київ, 2021.

Дисертацiя присвячена дослiдженню математичних об’єктiв зi
складною локальною будовою: фрактальних множин, сингулярних
мiр, недиференцiйовних функцiй, заданих у термiнах рядiв Остро-
градського 1-го виду. Дослiджуються деякi класи замкнених нiде не
щiльних множин, заданих умовами на елементи їх розвинення в ряд
Остроградського. Встановлено умови нуль-мiрностi та додатностi мi-
ри Лебега множин з цих класiв. Проводиться порiвняння з вiдповiд-
ними твердженнями про мiру Лебега множин чисел, заданих умова-
ми на елементи їх розвинення в ланцюговий дрiб. Вказано на прин-
циповi вiдмiнностi метричної теорiї рядiв Остроградського та метри-
чної теорiї ланцюгових дробiв. Також вивчено тополого-метричнi та
фрактальнi властивостi множини неповних сум та випадкової непов-
ної суми ряду Остроградського 1-го виду. Для випадкової величини
з незалежними рiзницями елементiв ряду Остроградського знайдено
критерiй дискретностi (неперервностi) розподiлу та умови сингуляр-
ностi канторiвського типу. Вивчено диференцiальнi та фрактальнi
властивостi функцiї, заданої перетворювачем елементiв ряду Остро-
градського в двiйковi цифри.

Ключовi слова: ряд Остроградського 1-го виду, неповна сума ря-
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ду, мiра Лебега, сингулярна мiра канторiвського типу, недиференцi-
йовна функцiя, розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича, фрактал, пере-
творення Фур’є–Стiлтьєса.

Сорокина Н. В. Формирование профессиональной иноязычной ком-
петентности будущих филологов посредством мультимедийных тех-
нологий. —Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 13.00.04 —Теория и методика профес-
сионального образования. —Национальный педагогический универ-
ситет имени М. П. Драгоманова, Киев, 2021.

Диссертация посвящена исследованию математических объектов
со сложной локальной структурой: фрактальных множеств, сингу-
лярных мер, недифференцируемых функций, которые заданы в тер-
минах рядов Остроградского 1-го вида.

Исследуется множество C[Ō1, {Vn}], являющееся с точностью до
счетного множества множеством всех иррациональных чисел, Ō1-сим-
волы (т.е. разности элементов ряда Остроградского) которых удовле-
творяют условию gn(x) ∈ Vn ⊆ N для всех n ∈ N. Найдены условия
на множества Vn, при которых C[Ō1, {Vn}] является множеством ме-
ры 0 или множеством положительной меры Лебега. Сделано срав-
нение с соответствующими утверждениями о мере Лебега множеств
чисел, заданных условиями на элементы их разложения в цепную
дробь. Указаны принципиальные отличия между метрической тео-
рией рядов Остроградского 1-го вида и метрической теорией цеп-
ных дробей. В частности, доказано существование множеств типа
C[Ō1, {Vn}] положительной меры таких, что соответствующие мно-
жества, определенные в терминах элементов цепной дроби, имеют
нулевую меру.

Сумма s = s({ak}) ряда

∞∑
k=1

(−1)k−1ak
q1q2 . . . qk

, где ak ∈ {0, 1},

называется неполной суммой заданного ряда Остроградского 1-го
вида. Изучены тополого-метрические и фрактальные свойства мно-
жества неполных сумм ряда Остроградского 1-го вида. Также изу-
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чена структура, тополого-метрические и фрактальные свойства слу-
чайной неполной суммы ряда Остроградского 1-го вида

ψ =

∞∑
k=1

(−1)k−1εk
q1q2 . . . qk

,

где {εk}—последовательность независимых случайных величин, ко-
торые принимают значения 0 и 1 с вероятностями p0k и p1k соответ-
ственно.

Для случайной величины

ξ =

∞∑
k=1

(−1)k−1

η1(η1 + η2) . . . (η1 + η2 + · · ·+ ηk)
,

Ō1-символы ηk которой являются независимыми случайными вели-
чинами, принимающими значения 1, 2, . . . , m, . . . с вероятностя-
ми p1k, p2k, . . . , pmk, . . . соответственно, найдено выражение функ-
ции распределения и ее производной, описан спектр распределения.
Найдены критерий дискретности (непрерывности) распределения и
условия сингулярности канторовского типа.

Изучены дифференциальные и фрактальные свойства функции,
заданной следующим образом. Пусть иррациональное число x зада-
но своим рядом Остроградского с элементами qn(x), тогда значение
функции y = ρ(x) определяется двоичной дробью, цифры которой
вычисляются по правилу

α1 = 1− δq1(x), αn+1 = 1− αnδqn+1(x),

где δm —индикатор множества чётных чисел. В рациональных точ-
ках функция определяется равенством ρ(x) = 0,α1α2 . . . αn111 . . . ,
где αi определяются по тому же правилу. Доказано, что эта функция
непрерывна в иррациональных точках, разрывна в рациональных и
нигде не дифференцируема. Множество значений функции является
самоподобным фрактальным множеством.

Ключевые слова: ряд Остроградского 1-го вида, неполная сумма
ряда, мера Лебега, сингулярная мера канторовского типа, недиффе-
ренцируемая функция, рaзмeрнoсть Хаусдорфа–Безиковича, фрак-
тал, преобразование Фурье–Стилтьеса.
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sure. We compare these results with the corresponding ones in terms of
continued fractions. We stress the fundamental difference between the
metric theory of the Ostrogradsky series and the metric theory of contin-
ued fractions. We also study topological, metric and fractal properties of
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