
АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ САМОЙЛЕНКО
(до 75-рiччя вiд дня народження)

Академiк Нацiональної академiї наук України Анатолiй Михайлович Самойленко наро-
дився 2 сiчня 1938 р. в с. Потiївка Радомишльського району Житомирської областi. В
1960 р. закiнчив механiко-математичний факультет Київського державного унiверситету
iм. Т. Шевченка та вступив до аспiрантури Iнституту математики АН УРСР, де долучився
до Київської наукової школи Крилова – Боголюбова. У 1963 р. пiд керiвництвом академi-
ка Ю. О. Митропольського захистив кандидатську дисертацiю й почав працювати в Iнсти-
тутi математики АН УРСР. У 1967 р. блискуче захистив докторську дисертацiю, ставши
наймолодшим доктором наук в Українi. З 1965 по 1974 р. Анатолiй Михайлович — стар-
ший науковий спiвробiтник Iнституту математики АН УРСР, з 1974 по 1987 р. — завiдувач
кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського нацiонального унiверсите-
ту iм. Т. Шевченка, з 1988 р. — директор Iнституту математики НАН України, з 2006 р. —
академiк-секретар Вiддiлення математики НАН України. В 1974 р. отримав звання про-
фесора, у 1978 р. його обрано членом-кореспондентом АН УРСР, у 1995 р. — академiком
НАН України, а в 2002 р. — дiйсним членом Європейської академiї наук.

Науковi iнтереси Анатолiя Михайловича охоплюють широке коло актуальних проб-
лем якiсної та аналiтичної теорiї диференцiальних рiвнянь та нелiнiйної механiки. Йо-
го оригiнальнi та глибокi дослiдження, почерпнутi з класичних робiт А. Пуанкаре та
О. М. Ляпунова, присвячено звiдностi систем з квазiперiодичними коефiцiєнтами мето-
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дами прискореної збiжностi, вивченню поведiнки iнтегральних кривих на iнварiантних
тороїдальних та компактних многовидах та в їх околах, розвитку асимптотичних та ство-
ренню нових методiв дослiджень нелiнiйної механiки. Поняття функцiї Грiна задачi про
iнварiантний тор лiнiйного розширення динамiчної системи на торi виявилось надзвичай-
но плiдним та дало новий iмпульс розвитку найрiзноманiтнiших аспектiв теорiї збурень
та стiйкостi тороїдальних многовидiв. У математичнiй лiтературi це поняття вiдоме як
„функцiя Грiна – Самойленка”. Його роботи з теорiї багаточастотних коливань зробили
вагомий внесок у цю тематику i визначають новi напрямки їхнього вивчення та розвит-
ку. Вiдоме iм’я в науковому свiтi Анатолiю Михайловичу принесла монографiя „Метод
ускоренной сходимости в нелинейной механике” (1969 р.), над якою вiн працював ра-
зом зi своїми видатними київськими вчителями — академiками М. М. Боголюбовим та
Ю. О. Митропольським. Для дослiдження перiодичних розв’язкiв систем звичайних дифе-
ренцiальних рiвнянь у 1965 р. А. М. Самойленко запропонував ефективний метод, який
тепер вiдомий як „чисельно-аналiтичний метод Самойленка”. Згодом разом iз М. Й. Рон-
то та їхнiми учнями цей метод було розроблено та узагальнено для широкого класу кра-
йових задач.

Ще один загальновизнаний цикл робiт Анатолiя Михайловича пов’язаний iз теорiєю
iмпульсних диференцiальних систем. Монографiя А. М. Самойленка та М. О. Перестю-
ка „Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием” (1987 р.), перевидана у
1995 р. англiйською мовою, була першою у свiтовiй лiтературi книгою, в якiй викладено
основоположнi результати теорiї диференцiальних систем з iмпульсним впливом.

Анатолiй Михайлович щедро дiлиться оригiнальними науковими iдеями та iнтенсив-
но розвиває разом зi своїми учнями новi методи якiсних та аналiтичних дослiджень теорiї
диференцiальних рiвнянь. Так, спiльно з В. Л. Куликом розроблено теорiю знакозмiнних
функцiй Ляпунова для дослiдження обмежених на всiй осi розв’язкiв лiнiйних неавтоном-
них диференцiальних систем i лiнiйних розширень динамiчних систем на торi. На осно-
вi теорiї узагальнено обернених операторiв разом iз О. А. Бойчуком розвинено теорiю
нетерових крайових задач для систем лiнiйних та нелiнiйних диференцiальних рiвнянь,
рiвнянь iз запiзненням аргументу, рiвнянь з iмпульсним впливом, сингулярно збурених
систем. Подальше застосування цiєї теорiї знайшло свiй розвиток у вiдомiй задачi про
обмеженi на всiй дiйснiй осi розв’язки диференцiальних та рiзницевих рiвнянь за умови
дихотомiї на пiвосях вiдповiдної однорiдної системи. Розвиток дослiджень iз теорiї збу-
рень злiченних систем диференцiальних рiвнянь у просторi обмежених числових послi-
довностей проведено разом з Ю. В. Теплiнським. Спiльно з С. I. Трофимчуком розробле-
но основнi положення теорiї майже перiодичних iмпульсних систем. Разом iз Р. I. Пет-
ришиним обґрунтовано методи усереднення та iнтегральних многовидiв для дослiджен-
ня коливних розв’язкiв багаточастотних диференцiальних рiвнянь iз повiльно змiнними
частотами. Спiльно з О. М. Станжицьким отримано важливi результати в теорiї стохас-
тичних диференцiальних рiвнянь.

А. М. Самойленко — автор понад 600 публiкацiй, серед яких 30 монографiй та 15 на-
вчальних посiбникiв. За даними MathSciNet його науковi працi цитувалися 791 раз 514
авторами.

Велику увагу Анатолiй Михайлович придiляє пiдготовцi висококвалiфiкованих на-
укових кадрiв. Серед його учнiв 33 доктори та 82 кандидати фiзико-математичних на-
ук. Протягом кiлькох десятилiть вiн викладає в Київському нацiональному унiверситетi
iм. Т. Шевченка, керує науковою роботою аспiрантiв та докторантiв. Протягом 1998 –
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2011 рокiв читав лекцiї в Нацiональному технiчному унiверситетi України „Київський
полiтехнiчний iнститут”. Вiн є президентом Всеукраїнської благодiйної органiзацiї „Фонд
сприяння розвитку математичної науки” та керiвником благодiйного фонду сприяння
розвитку талановитих дiтей та юнацтва мiста Малина, членом Київського, Українського
та Американського математичних товариств, входить до складу редакцiйних колегiй ба-
гатьох українських та закордонних математичних журналiв, серед яких „Український ма-
тематичний журнал”, „Доповiдi Нацiональної академiї наук України”, „У свiтi математи-
ки”, „Nonlinear Mathematical Physics”, „Memoirs on Differential Equations and Mathematical
Physics”, „Miskolc Mathematical Notes”. Анатолiй Михайлович є одним зi спiвзасновникiв
та головним редактором журналу „Нелiнiйнi коливання”.

А. М. Самойленко нагороджено орденами Дружби народiв (1984 р.), „За заслуги”
III ступеня (2003 р.) та Ярослава Мудрого V ступеня (2008 р.), Почесною Грамотою
Президiї Верховної Ради України (1987 р.). Вiн є лауреатом Державних премiй України в
галузi науки i технiки (1985 i 1996 рр.), Державної премiї України в галузi освiти (2012 р.),
республiканської комсомольської премiї iм. М. Островського (1968 р.), премiй Академiї
наук України iм. М. М. Крилова (1981 р.) та М. М. Боголюбова (1998 р.), премiй НАН
України iм. М. О. Лаврентьєва (2000 р.), М. В. Остроградського (2004 р.) та Ю. М. Ми-
тропольського (2010 р.), йому присвоєно звання „Соросiвського професора” (1998 р.),
заслуженого дiяча науки i технiки України (1998 р.).

Анатолiй Михайлович сповнений творчих задумiв i оригiнальних iдей. Побажаємо йо-
му нових успiхiв, мiцного здоров’я, яскравої та плiдної дiяльностi на славу математики.
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