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ХРОНIКА
ФОРМУЛА ЖИТТЯ∗
До 80-рiччя академiка НАН України А. М. Самойленка

2 сiчня виповнилося 80 рокiв видатному
вченому-математику в галузi звичайних диференцiальних рiвнянь i теорiї нелiнiйних коливань, засновнику знаної у свiтi наукової школи
з теорiї багаточастотних коливань i теорiї iмпульсних систем, доктору фiзико-математичних
наук, професору, заслуженому дiячу науки i
технiки України, лауреату Державних премiй
України, кiлькох iменних премiй НАН України, академiку-секретарю Вiддiлення математики НАН України, директору Iнституту математики НАН України, академiку НАН України
Анатолiю Михайловичу Самойленку.
У 1960 р. А. М. Самойленко з вiдзнакою закiнчує Київський державний унiверситет iменi
Т. Г. Шевченка i на запрошення академiка Юрiя
Олексiйовича Митропольського вступає до аспiрантури Iнституту математики АН УРСР. Вибiр
теми його кандидатської дисертацiї «Застосування асимптотичних методiв для дослiдження нелiнiйних диференцiальних рiвнянь iз «нерегулярною» правою частиною» був цiлком закономiрним, оскiльки
саме в той час бурхливо розвивалася, набираючи свiтової популярностi, київська
школа нелiнiйної механiки, заснована академiками Миколою Митрофановичем
Криловим i Миколою Миколайовичем Боголюбовим. Закiнчивши аспiрантуру i
успiшно захистившись, А. М. Самойленко протягом наступних 11 рокiв працює
в Iнститутi математики АН УРСР.
У 1967 р. вiн захистив докторську дисертацiю на тему «Деякi питання теорiї
перiодичних i квазiперiодичних систем», ставши наймолодшим в Українi доктором наук. А у 1978 р. Анатолiя Михайловича обирають членом-кореспондентом
АН УРСР.
З 1987 р. А. М. Самойленко стає директором Iнституту математики АН УРСР
i ось уже впродовж 30 рокiв очолює цей вiдомий математичний центр. За цей
час Анатолiй Михайлович зарекомендував себе не тiльки як видатний учений,
а й як умiлий органiзатор науки. За його iнiцiативи та за безпосередньої участi
∗
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як голови оргкомiтету було проведено велику кiлькiсть авторитетних мiжнародних конференцiй. А. М. Самойленко є головним редактором цiлої низки журналiв, зокрема «Український математичний журнал» (англомовний переклад у видавництвi Springer — «Ukrainian Mathematical Journal»), «Нелiнiйнi коливання»,
«Український математичний вiсник» i iн., членом редколегiї журналiв «Доповiдi
НАН України», «Вiсник НАН України» i ще багатьох вiтчизняних i закордонних
журналiв.
Математичний талант i неабиякi органiзаторськi здiбностi Анатолiя Михайловича здобули йому заслужений авторитет i повагу наукової спiльноти. Його
обрано академiком НАН України (1995), дiйсним членом Європейської академiї
наук (2002), членом-кореспондентом Accademia Peloritana dei Pericolanti (Мессiна, Сицилiя, 2006), iноземним членом АН Республiки Таджикистан (2011). З
2006 р. i до сьогоднi Анатолiй Михайлович обiймає вiдповiдальну посаду академiкасекретаря Вiддiлення математики НАН України.
Науковi досягнення Анатолiя Михайловича широко вiдомi спецiалiстам у галузi диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, теорiї нелiнiйних коливань.
Вiн по праву вважається основоположником цiлого ряду важливих напрямiв дослiджень у цих галузях.
Так, у 1965 р. вiн запропонував i обґрунтував новий ефективний метод вiдшукання перiодичних розв’язкiв суттєво нелiнiйних диференцiальних рiвнянь, який
i досi вiдомий як «чисельно-аналiтичний метод Самойленка». Надалi цей метод
одержав всесвiтнiй розвиток i застосування при розв’язаннi нелiнiйних крайових задач у багатьох роботах як самого автора, так i його учнiв, а вiдповiднi
результати були втiленi в численних монографiях.
У серединi 1960-х рр. А. М. Самойленко пiд впливом робiт А. М. Колмогорова, В. I. Арнольда, М. М. Боголюбова, Ю. Мозера проводить iнтенсивнi дослiдження актуальних задач теорiї багаточастотних нелiнiйних коливань. Важливе
мiсце в наукових пошуках А. М. Самойленка посiдають питання теорiї iнварiантних тороїдальних многовидiв нелiнiйних динамiчних систем. Пiдсумком циклу
робiт стала монографiя «Элементы математической теории многочастотных колебаний» (М.: Наука, 1987), перевидана англiйською пiд назвою «Elements of the
mathematical theory of multifrequency oscillations» (Dordrecht etc.: Kluwer Acad.
Publ., 1991).
Ще один загальновизнаний цикл робiт Анатолiя Михайловича пов’язаний з
теорiєю систем з iмпульсною дiєю. Особливо активне формування зазначеної теорiї за участю А. М. Самойленка та його учнiв вiдбулося в 1970–1980 рр. Монографiя «Диференцiальнi рiвняння з iмпульсною дiєю» — перша у свiтовiй лiтературi
книга, в якiй було викладено широкий спектр результатiв, покладених в основу
теорiї диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю. Пiзнiше, в 1995 р., цю монографiю було доповнено новими результатами та перекладено англiйською у
видавництвi World Scientific.
Разом з учнями було розроблено теорiю знакозмiнних функцiй Ляпунова для
вивчення дихотомiї, глобально обмежених розв’язкiв та iнварiантних многовидiв
лiнiйних розширень динамiчних систем на торi, розвинуто теорiю нетерових крайових задач для систем iз запiзненням, рiвнянь з iмпульсною дiєю, сингулярно
збурених систем.
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Ще один напрям дослiджень А. М. Самойленка стосується вивчення резонансних явищ у багаточастотних системах, включаючи системи з повiльно змiнними
параметрами. Виведенi ним витонченi оцiнки осцилюючих iнтегралiв, якi виникають при вивченнi процесу проходження траєкторiєю резонансних пiдмножин
фазового простору, стали основою для одержання нових глибоких результатiв з
обґрунтування методу усереднення в коливних системах iз числом частот бiльшим вiд двох.
Загальна кiлькiсть наукових публiкацiй ювiляра становить понад 600, у тому числi три десятки монографiй, понад два десятки пiдручникiв i навчальних
посiбникiв. Його учнi захистили 35 докторських та 87 кандидатських дисертацiй.
На особливу увагу заслуговує педагогiчна дiяльнiсть професора А. М. Самойленка в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, Нацiональному технiчному унiверситетi України «КПI iменi Iгоря Сiкорського» та
iнших вищих навчальних закладах.
Яскравий лекторський талант Анатолiя Михайловича, його вмiння чiтко,
ясно та емоцiйно викладати матерiал на основi розроблених ним оригiнальних
лекцiйних курсiв завжди справляє незабутнє враження на слухачiв.
Багаторiчну наукову, педагогiчну i громадську дiяльнiсть А. М. Самойленка
вiдзначено низкою високих нагород i звань, зокрема орденами Дружби народiв,
«За заслуги» III ступеня, князя Ярослава Мудрого V та IV ступенiв. Вiн є лауреатом Державних премiй України в галузi науки i технiки (1985, 1996), Державної
премiї України в галузi освiти (2012), Республiканської премiї iм. М. О. Островського (1968), премiй НАН України: iменi М. М. Крилова (1981), М. М. Боголюбова (1998), М. О. Лаврентьєва (2000), М. В. Остроградського (2004) та Ю. О. Митропольського (2010); удостоєний звань «Заслужений дiяч науки i технiки України» (1998), «Соросiвський професор» (1996); є почесним доктором Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка та багатьох iнших вищих навчальних закладiв України.
Сьогоднi Анатолiй Михайлович сповнений творчих задумiв i оригiнальних
iдей. Щиро бажаємо йому їх успiшної реалiзацiї, мiцного духовного i фiзичного
здоров’я, нових успiхiв, яскравої та плiдної дiяльностi на славу математики й
України.
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