АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ САМОЙЛЕНКО
(02.01.1938–04.12.2020)
4 грудня 2020 року на 83 роцi життя перестало битися серце академiка НАН України
Анатолiя Михайловича Самойленка — видатного математика, лiдера Київської наукової
школи диференцiальних рiвнянь, директора Iнституту математики НАН України, головного редактора журналу “Нелiнiйнi коливання”.
Анатолiй Михайлович народився 2 сiчня 1938 р. в с. Потiївка на Житомирщинi, середню школу закiнчив у м. Малинi. У 1960 р. пiсля закiнчення з вiдзнакою механiкоматематичного факультету Київського державного унiверситету iменi Т. Г. Шевченка вступив до аспiрантури Iнституту математики АН УРСР. У 1963 р. пiд керiвництвом академiка
Ю. О. Митропольського захистив кандидатську дисертацiю на тему “Застосування асимптотичних методiв для дослiдження нелiнiйних диференцiальних рiвнянь iз нерегулярною
правою частиною”, а вже через п’ять рокiв — докторську дисертацiю на тему “Деякi
питання теорiї перiодичних i квазiперiодичних систем”, ставши наймолодшим в Українi
доктором наук.
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У 1974 р. А. М. Самойленко очолив кафедру iнтегральних та диференцiальних рiвнянь
Київського державного унiверситету iменi Т. Г. Шевченка. У 1978 р. його обрали членомкореспондентом АН УРСР. У 1987 р. Анатолiй Михайлович повернувся до Iнституту математики АН УРСР, який очолив наступного року й залишався його незмiнним директором
до останнiх днiв свого життя. У 1995 р. А. М. Самойленка обрали академiком НАН України. З 2006 р. дотепер вiн обiймав посаду академiка-секретаря Вiддiлення математики НАН
України. Протягом 1998–2011 рр. Анатолiй Михайлович завiдував кафедрою диференцiальних рiвнянь фiзико-математичного факультету Нацiонального технiчного унiверситету
України “Київський полiтехнiчний iнститут”.
Науковi результати Анатолiя Михайловича Самойленка в галузi диференцiальних рiвнянь, теорiї нелiнiйних коливань, математичної фiзики, теорiї функцiй здобули свiтове
визнання серед математичної спiльноти. Загальне число його наукових публiкацiй перевищило 600 i включає в себе близько 40 монографiй.
У 1965–1966 рр. А. М. Самойленко запропонував оригiнальний метод для знаходження
перiодичних розв’язкiв звичайних диференцiальних систем, який у подальшому почали
називати “чисельно-аналiтичним методом Самойленка”. Згодом разом iз М. Й. Ронто,
В. I. Трофимчуком та їхнiми учнями цей метод узагальнено для широкого класу крайових
задач.
Продовжуючи дослiдження М. М. Крилова, М. М. Боголюбова, А. М. Колмогорова,
В. I. Арнольда, Ю. Мозера, Ю. О. Митропольського, Анатолiй Михайлович запропонував
модернiзацiю асимптотичного методу послiдовних замiн змiнних, який у 1969 р. назвали
“методом прискореної збiжностi”. Разом iз Ю. О. Митропольським i одноосiбно за допомогою цього методу вiн отримав низку нових важливих результатiв iз теорiї багаточастотних
коливань, а також узагальнив асимптотичний метод усереднення, що знайшло продовження, зокрема, у спiльних роботах iз Р. I. Петришиним i багатьма iншими учнями.
Поняття функцiї Грiна задачi про iнварiантний тор лiнiйного розширення динамiчної
системи на торi, введене А. М. Самойленком у 1969 р., виявилося надзвичайно плiдним
i дало новий iмпульс розвитку найрiзноманiтнiших аспектiв теорiї збурень i 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 з
цiєї теорiї узагальнено разом iз Ю. В. Теплiнським для випадку злiченних систем, разом iз
О. М. Станжицьким — для стохастичних диференцiальних рiвнянь.
Важливим внеском Анатолiя Михайловича до теорiї особливостей вiдображень є доведена в 1968 р. теорема про еквiвалентнiсть скiнченно диференцiйовної функцiї кiлькох
змiнних її полiному Тейлора.
На основi теорiї узагальнених обернених операторiв А. М. Самойленко й О. А. Бойчук розвинули теорiю нетерових крайових задач для диференцiальних рiвнянь, рiвнянь iз
запiзненням, рiвнянь iз iмпульсною дiєю й сингулярно збурених систем. У подальшому
цю теорiю було застосовано для вiдшукання обмежених на всiй дiйснiй осi розв’язкiв систем диференцiальних i рiзницевих рiвнянь за умови дихотомiї на пiвосях для вiдповiдної
однорiдної системи.
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Найбiльш затребуваним внеском Анатолiя Михайловича до математичної науки є побудована ним разом iз учнями, починаючи з 1961 р., теорiя iмпульсних систем диференцiальних рiвнянь. Видана в 1987 р. у спiвавторствi з М. О. Перестюком монографiя
“Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием” стала першою у свiтовiй
лiтературi монографiєю, в якiй систематично викладено основнi результати цiєї теорiї.
Доповнену спiльно з С. I. Трофимчуком новими результатами монографiю перевидано
в 1995 р. англiйською мовою пiд назвою “Impulsive differential equations”. Ця книга —
найбiльш цитована праця вченого.
Результати А. М. Самойленка стали основою для монографiй: “Численно-аналитические
методы исследования периодических решений” (Вища школа, Київ, 1976, спiвавтор —
М. Й. Ронто; переклад англiйською “Numerical-analytic methods of investigating periodic
solutions”, Mir Publishing, Moscow, 1979), “Численно-аналитические методы исследования
краевых задач” (Наукова думка, Київ, 1985, спiвавтор — М. Й. Ронто; переклад англiйською
“Numerical-analytic methods in the theory of boundary-value problems”, World Scientific, Singapore, 2000), “Багаточастотнi коливання нелiнiйних систем” (Iнститут математики НАН
України, Київ, 1998, спiвавтор — Р. I. Петришин; переклад англiйською “Multi-frequency
oscillations of nonlinear systems”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht etc., 2004), “Математичнi аспекти теорiї нелiнiйних коливань” (Наукова думка, Київ, 2004, спiвавтор —
Р. I. Петришин), “Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи” (Iнститут математики НАН України, Київ, 1995, спiвавтори — О. А. Бойчук, В. П. Журавльов),
“Generalized inverse operators and Fredgolm boundary-value problems” (VSP, Brill Academic
Publishers, Utrecht–Boston, 2004, спiвавтор — О. А. Бойчук; цю монографiю перевидано
вдруге у видавництвi De Gruyter, Berlin–Boston, 2016), “Нормально разрешимые краевые
задачи” (Наукова думка, Київ, 2019, спiвавтори — О. А. Бойчук, В. П. Журавльов).
Учнi Анатолiя Михайловича захистили 36 докторських i 89 кандидатських дисертацiй.
Представники створеної ним наукової школи розвивають науку в Українi, Болгарiї, Казахстанi, Молдовi, Нiмеччинi, Польщi, Словаччинi, Таджикистанi, Туреччинi, Угорщинi,
Чехiї, Чилi й багатьох iнших країнах. На основi лекцiйних курсiв А. М. Самойленка i його
учнiв у Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, Нацiональному
технiчному унiверситетi України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського” та iнших закладах вищої освiти створено серiю пiдручникiв i збiрникiв задач iз
теорiї диференцiальних рiвнянь, якi мали багато перевидань.
А. М. Самойленко був головним редактором журналiв “Український математичний
журнал” (переклад англiйською “Ukrainian Mathematical Journal” у видавництвi Springer),
“Нелiнiйнi коливання” й “Український математичний вiсник” (переклад англiйською обох
журналiв “Journal of Mathematical Sciences” у видавництвi Springer), “Математичний вiсник
Наукового товариства iменi Шевченка”, “Збiрник праць Iнституту математики НАН України”; був членом редколегiй журналiв “Доповiдi Нацiональної академiї наук України”, “Вiсник Нацiональної академiї наук України”, “У свiтi математики”, “Memoirs on Differential
Equations and Mathematical Physics”, “Miskolc Mathematical Notes”, “Georgian Mathematical
Journal”, “International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations”.
А. М. Самойленка вiдзначено низкою високих нагород i звань. Вiн нагороджений орденами Дружби народiв (1984), “За заслуги” III ступеня (2003), “князя Ярослава Мудрого” V,
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VI i III ступенiв (2008, 2013, 2018), Почесною Грамотою Президiї Верховної Ради України
(1987); був лауреатом Державних премiй України в галузi науки i технiки (1985, 1996),
Державної премiї України в галузi освiти (2012), Республiканської премiї iм. М. Островського (1968), премiй Академiї наук України iм. М. М. Крилова (1981), М. М. Боголюбова
(1998), М. М. Лаврентьєва (2000), М. В. Остроградського (2004), Ю. О. Митропольського
(2010) i М. Г. Крейна (2020); удостоєний звань “Заслужений дiяч науки i технiки України”
(1998) та “Соросiвський професор” (1996).
Анатолiй Михайлович Самойленко назавжди залишиться в iсторiї свiтової математичної науки й пам’ятi всiх, хто його знав, як видатний учений, педагог i органiзатор науки,
прекрасна й чуйна людина.
Вiддiлення математики НАН України,
колектив Iнституту математики НАН України,
Редколегiя журналу “Нелiнiйнi коливання”,
учнi та колеги
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