АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ САМОЙЛЕНКО
(до 80-рiччя вiд дня народження)
Другого сiчня 2018 р. виповнилося вiсiмдесят рокiв всесвiтньо вiдомому українському вченому в галузi диференцiальних рiвнянь доктору фiзико-математичних наук, професору,
академiку НАН України Анатолiю Михайловичу Самойленку.
Анатолiй Михайлович народився в 1938 р. в селi Потiївка Радомишльського району
Житомирської областi. Пiзнiше родина переїхала до мiста Малина Житомирської областi. У 1960 р. пiсля закiнчення механiко-математичного факультету Київського державного унiверситету iм. Т. Шевченка на запрошення академiка Ю. О. Митропольського вiн
вступив до аспiрантури Iнституту математики АН УРСР, де долучився до Київської наукової школи Крилова – Боголюбова. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацiю й почав
працювати в Iнститутi математики АН УРСР. Захистивши у 1967 р. докторську дисертацiю, став наймолодшим доктором наук в Українi. З 1965 по 1974 р. Анатолiй Михайлович
— старший науковий спiвробiтник Iнституту математики АН УРСР, з 1974 по 1987 р. —
завiдувач кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського нацiонального
унiверситету iм. Т. Шевченка, з 1988 р. — директор Iнституту математики НАН України,
а з 2006 р. — академiк-секретар Вiддiлення математики НАН України. В 1974 р. отримав
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звання професора, 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 А. М. Самойленка охоплюють широке коло актуальних проблем
якiсної та аналiтичної теорiї диференцiальних рiвнянь, нелiнiйної механiки, теорiї
функцiй.
Найцитованiший нинi цикл робiт А. М. Самойленка присвячено теорiї диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю, якiй у 1961 р. вiн присвятив свою першу наукову статтю.
У 1967 р. разом iз А. Д. Мишкiсом було сформульовано загальнi теореми про iснування
розв’язкiв, їх продовжуванiсть та єдинiсть розв’язку задачi Кошi для систем з iмпульсами. У 1987 р. спiльна з М. О. Перестюком монографiя „Дифференциальные уравнения с
импульсным воздействием” , доповнена й перевидана англiйською мовою в 1995 р., стала першою у свiтовiй математичнiй лiтературi книгою, присвяченою теорiї iмпульсних
систем. Спiльно з С. I. Трофiмчуком було розроблено концепцiї, пiдходи та методи сучасної теорiї майже перiодичних iмпульсних систем.
Уведення в 1970 р. поняття функцiї Грiна задачi про iнварiантний тор лiнiйного розширення динамiчної системи на торi спричинило розвиток теорiї збурень та стiйкостi тороїдальних многовидiв. У математичнiй лiтературi це поняття вiдоме як „функцiя
Грiна – Самойленка” . У спiльних роботах iз В. Л. Куликом розроблено теорiю знакозмiнних функцiй Ляпунова для дослiдження обмежених на всiй осi розв’язкiв лiнiйних неавтономних диференцiальних систем i лiнiйних розширень динамiчних систем на торi. Результати було узагальнено разом iз Ю. В. Теплiнським на випадок злiченних систем, а разом з
О. М. Станжицьким для стохастичних диференцiальних рiвнянь.
Продовжуючи дослiдження М. М. Крилова, А. М. Колмогорова, В. I. Арнольда,
Ю. Мозера, А. М. Самойленко разом iз М. М. Боголюбовим та Ю. О. Митропольським
запропонували модернiзацiю асимптотичного методу послiдовних замiн змiнних, який у
1969 р. було названо „методом прискореної збiжностi” в задачах нелiнiйної механiки. Разом iз Ю. О. Митропольським вiн узагальнив асимптотичний метод усереднення, встановивши достатнi умови, за яких асимптотичнi розв’язки розщеплюються на складовi, що
змiнюються природним та повiльним чином. Теорiя отримала продовження у спiльних
роботах iз Р. I. Петришиним.
Для дослiдження перiодичних розв’язкiв систем звичайних диференцiальних рiвнянь
у 1965 р. А. М. Самойленко запропонував ефективний метод, який тепер вiдомий як
„чисельно-аналiтичний метод Самойленка” . Згодом разом iз М. Й. Ронто та їх учнями
цей метод було узагальнено для широкого класу крайових задач.
На основi теорiї узагальнено обернених операторiв А. М. Самойленко разом iз
О. А. Бойчуком розвинули теорiю нетерових крайових задач для диференцiальних рiвнянь, рiвнянь iз запiзненням, рiвнянь iз iмпульсною дiєю та сингулярно збурених систем.
У подальшому цю теорiю було пристосовано для знаходження розв’язкiв, обмежених на
всiй дiйснiй осi, для систем диференцiальних та рiзницевих рiвнянь за умови дихотомiї на
пiвосях для вiдповiдної однорiдної системи. Отриманi результати викладено в монографiї,
що витримала два перевидання англiйською мовою.
Продовжуючи математичну традицiю, яскравими представниками якої були О. М. Ляпунов та М. П. Єругiн, у 2011 р. А. М. Самойленко повернувся до теорiї лiнiйних диференцiальних рiвнянь iз перiодичними коефiцiєнтами й отримав ряд цiкавих доповнень до
класичної теорiї Флоке – Ляпунова.
У 1968 р. А. М. Самойленко розв’язав поставлену В. I. Арнольдом задачу з локальної
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теорiї гладких функцiй, а саме, знайшов суто аналiтичний доказ еквiвалентностi гладкої функцiї своєму полiному Тейлора в околi критичної точки скiнченного типу. У 2007 –
2017 рр. ним отримано новi результати щодо поведiнки гладкої функцiї в околах її особливих та регулярних точок.
А. М. Самойленко — автор понад 600 публiкацiй, серед яких 38 монографiй та 22
навчальних посiбники. За даними MathSciNet його науковi працi цитувалися 1556 разiв
992 авторами.
Велику увагу Анатолiй Михайлович придiляє пiдготовцi наукових кадрiв. Серед його учнiв 34 доктори та 87 кандидатiв фiзико-математичних наук. Протягом кiлькох десятилiть вiн викладає та керує науковою роботою аспiрантiв i докторантiв у Київському
нацiональному унiверситетi iм. Т. Шевченка. У 1998 – 2011 р. завiдував кафедрою в Нацiональному технiчному унiверситетi України „Київський полiтехнiчний iнститут
iменi Iгоря Сiкорського” .
А. М. Самойленко 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 багатьох українських та закордонних математичних журналiв, серед яких „Український математичний журнал” , „Доповiдi Нацiональної академiї наук України”, „У свiтi математики” , „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. Самойленка нагороджено орденами Дружби народiв (1984 р.), „За заслуги”
III ступеня (2003 р.), Ярослава Мудрого V та IV ступенiв (2008 i 2013 рр.), 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 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. О. Митропольського (2010 р.), премiї АН Республiки Молдова iменi К. Сибiрського (2013 р.), удостоєний звань „Заслужений дiяч науки i технiки України” (1998 р.) та
„Соросiвський професор” (1998 р.).
Анатолiй Михайлович сповнений творчих задумiв i оригiнальних iдей. Побажаємо
ж йому нових успiхiв, мiцного здоров’я, яскравої та плiдної дiяльностi на славу математики та України.
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