
СЕРГIЙ ФЕДОРОВИЧ КОЛЯДА

16 травня 2018 р. передчасно пiшов з життя Сергiй Федорович Коляда — видатний
український математик, доктор фiзико-математичних наук, завiдувач вiддiлу динамiчних
систем та фрактального аналiзу Iнституту математики НАН України.

Сергiй Федорович народився 7 грудня 1957 р. в с. КолядиШишацького р-ну на Полтав-
щинi. У 1972 – 1975 рр. навчався в Республiканськiй фiзико-математичнiй школi-iнтернатi
приКиївському унiверситетi iм. Т.Шевченка.Пiсля закiнченняшколи вступивнамеханiко-
математичний факультет Київського унiверситету, який закiнчив iз вiдзнакою у 1980 р.
В 1987 р. пiд керiвництвом академiка О.М.Шарковського захистив кандидатську дисерта-
цiю на тему “Дискретнi динамiчнi системи з вiд’ємною й нульовою похiдною заШварцем”.
З того часу працював у Iнститутi математики НАНУкраїни, пройшовши трудовийшлях вiд
молодшого наукового спiвробiтника до завiдувача вiддiлу. В 2005 р. захистив докторську
дисертацiю на тему “Топологiчна динамiка: мiнiмальнiсть, ентропiя та хаос”.

Науковi iнтересиС.Ф. Коляди належали до теорiї динамiчних систем. Його оригiнальнi
iдеї надали цiй галузi нових вiдкриттiв i перспектив. Вiн заклав основи нових напрямкiв
та розв’язав ряд актуальних проблем у топологiчнiй динамiцi та маловимiрних динамiч-
них системах, теорiї хаосу та ентропiї, теорiї мiнiмальних динамiчних систем, динамiчнiй
топологiї. Разом зi своїми спiвавторами вчений увiв у математику новi поняття та термiни:
“Функцiональна оболонка динамiчної системи”, “Чутливi динамiчнi системи в сенсi Лi –
Йорка”, “Динамiчна топологiя”, “Динамiчна компактнiсть”.

В його працях побудовано основи теорiї трикутних неперервних вiдображень квадрата
в себе. Описано топологiчну структуру таких замкнених пiдмножин вiдрiзка прямої, якi є
T -зв’язними для деякого неперервного вiдображення T вiдрiзка прямої в себе.

Для неперервних вiдображень компактних гаусдорфових просторiв установлено iсну-
вання тiсного зв’язку мiж їхньою мiнiмальнiстю, зворотнiстю та вiдкритiстю: мiнiмальне
вiдображення є майже вiдкритим, а вiдкритим воно може бути лише тодi, коли воно є
гомеоморфiзмом; мiнiмальне вiдображення на компактному метричному просторi є май-
же взаємно однозначним вiдображенням; встановлено iснування незворотних мiнiмальних
вiдображень на торi.
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Розв’язано вiдому давню проблему топологiчної динамiки про iснування проксималь-
них, але не асимптотичних пар точок (тобто пар Лi –Йорка) в системах iз додатною ентро-
пiєю на компактних метричних просторах: системи з додатною топологiчною ентропiєю є
хаотичними за Лi –Йорком. Уведено нову розширену концепцiю хаотичностi динамiчних
систем, яка поєднує в собi термiни чутливої залежностi вiд початкових умов та хаосу ти-
пу Лi –Йорка, — чутливiсть Лi –Йорка. Проведено аналiз властивостей таких систем у
порiвняннi з iншими.

С. Ф. Коляда поширив означення топологiчної ентропiї на неавтономнi динамiчнi си-
стеми, що задаються послiдовнiстю неперервних вiдображень на компактному просторi.
Провiв детальне вивчення основних властивостей топологiчної ентропiї таких систем; уста-
новив комутативну властивiсть топологiчної ентропiї для динамiчних систем.

СергiйФедорович був одним iз пiонерiв нового напрямку: динамiчної топологiї—галузi
математики,що дослiджує топологiчнi властивостi просторiв вiдображень, якi можуть бути
описанi в динамiчних термiнах.

Роботи С. Ф. Коляди, бiльшiсть з яких опублiкована в авторитетних мiжнародних жур-
налах, одержали високу оцiнку фахiвцiв з усього свiту. З 2001 р. вчений cпiвпрацював з
Iнститутoм математики Товариства Макса Планка (Бонн, Нiмеччина), де був гостьовим
професором, а також з математиками Словаччини, Польщi, Францiї, Iспанiї, США, Китаю,
Iзраїлю, Нiдерландiв, Чилi. Був доповiдачем на численних мiжнародних наукових конфе-
ренцiях, брав безпосередню участь в органiзацiї багатьох iз них. Зокрема, був одним iз
органiзаторiв кiлькох спецiальних наукових семестрiв, присвячених теорiї динамiчних си-
стем та їхнiм зв’язкам iз iншими галузями математики в Математичному iнститутi Макса
Планка.

С. Ф. Коляда читав лекцiї та робив науковi доповiдi в унiверситетах Австралiї, Iспанiї,
Китаю, Нiмеччини, Словаччини, США, Францiї, Чехiї, Чилi. В 2013 р. став Фон Нойман-
ським професором Мюнхенського технiчного унiверситету. У 2011 р. за видатнi науковi
досягнення йому в складi колективу авторiв було присуджено Державну премiю України в
галузi науки i технiки. Багато уваги вчений придiляв педагогiчнiй роботi та популяризацiї
математики. Вiн викладав у Республiканськiй фiзико-математичнiй школi-iнтернатi та на
механiко-математичному факультетi Київського унiверситету iм. Т.Шевченка. У 2006 р. за
його iнiцiативою та активною участю поновило роботу Київське математичне товариство,
президентом якого вiн залишався до 2014 р. Пiд його керiвництвом Київське математичне
товариство стало важливим центром популяризацiї новiтнiх досягнень у математицi та
мiсцем активного спiлкування українських учених. Також Сергiй Федорович був спiвголо-
вою конкурсу Наукового товариства iм. Шевченка в США та фундацiї Україна –США для
молодих математикiв в Українi.

Сергiй Федорович Коляда назавжди залишиться в iсторiї української математичної
науки та пам’ятi всiх, хто його знав, як визначний учений, педагог, прекрасна та чуйна
людина. Науковому свiту не вистачатиме його оригiнальних iдей, глибокого розумiння
сучасних тенденцiй у математицi та вмiння донести їх до колег, принциповостi в усiх
важливих справах.
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