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ФОРМУЛА ЖИТТЯ
До 80-річчя академіка НАН України 
А.М. Самойленка

2 січня виповнилося 80 років видатному вченому-математику в галузі зви-
чайних диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань, засновнику 
знаної у світі наукової школи з теорії багаточастотних коливань і тео-
рії імпульсних систем, доктору фізико-математичних наук, професору, 
заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державних премій 
України, кількох іменних премій НАН України, академіку-секретарю Від-
ділення математики НАН України, директору Інституту математики 
НАН України, академіку НАН України Анатолію Михайловичу Самойленку.

Народився Анатолій Михайлович Самойленко у селі Потіївка 
на Житомирщині. Після закінчення середньої школи в м. Ма-
лин він вступив на геологічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Проте невдовзі, через гли-
боке захоплення математикою, життєві плани юнака зазнали 
серйозних коректив — він вирішив продовжити навчання на 
механіко-математичному факультеті. 

У 1960 р. А.М. Самойленко з відзнакою закінчує університет і 
на запрошення академіка Юрія Олексійовича Митропольсько-
го вступає до аспірантури Інституту математики АН УРСР. Ви-
бір теми його кандидатської дисертації «Застосування асимп-
тотичних методів для дослідження нелінійних диференціаль-
них рівнянь із «нерегулярною» правою частиною» був цілком 
закономірним, оскільки саме в той час бурхливо розвивалася, 
набираючи світової популярності, київська школа нелінійної 
механіки, заснована академіками Миколою Митрофановичем 
Криловим і Миколою Миколайовичем Боголюбовим. 

Закінчивши аспірантуру і успішно захистившись, А.М. Са-
мойленко протягом наступних 11 років працює в Інституті ма-
тематики АН УРСР.

У 1967 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Деякі 
питання теорії періодичних і квазіперіодичних систем», став-
ши наймолодшим в Україні доктором наук.

У період з 1974 по 1987 р. Анатолій Михайлович очолює 
кафедру інтегральних та диференціальних рівнянь Київсько-
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З президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном

го державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
З його приходом на кафедрі істотно активі-
зується науково-дослідна робота, підготовка 
кандидатів і докторів наук, а організований 
ним семінар з диференціальних рівнянь стає 
відомим не лише в Україні, а й далеко за її меж-
ами. У 1978 р. Анатолія Михайловича обира-
ють членом-кореспондентом АН УРСР.

Невдовзі після повернення в 1987 р. до Ін-
ституту математики АН УРСР А.М. Самойлен-
ко стає його директором і ось уже впродовж 
30 років очолює цей відомий математичний 
центр. За цей час Анатолій Михайлович за-
рекомендував себе не тільки як видатний уче-
ний, а й як умілий організатор науки. За його 
ініціативи та за безпосередньої участі як голо-
ви оргкомітету було проведено велику кіль-
кість авторитетних міжнародних конференцій, 
у тому числі два Українських математичних 
конгреси (2001, 2009), у кожному з яких узяли 
участь понад півтисячі українських і закордон-
них математиків. А.М. Самойленко є головним 
редактором журналів «Український матема-
тичний журнал» (англомовний переклад у ви-

давництві Springer — «Ukrainian Mathematical 
Journal»), «Нелінійні коливання», «Україн-
ський математичний вісник», «Математичний 
вісник Наукового товариства імені Шевченка», 
«Збірник праць Інституту математики НАН 
України», членом редколегії журналів «Допо-
віді НАН України», «Вісник НАН України», 
«У світі математики», «Memoirs on Differential 
Equations and Mathematical Physics», «Miskolc 
Mathematical Notes», «International Journal of 
Dynamical Systems and Differential Equations», 
«Applied and Computational Mathematics».

Математичний талант і неабиякі організа-
торські здібності Анатолія Михайловича здо-
були йому заслужений авторитет і повагу нау-
кової спільноти. Його обрано академіком НАН 
України (1995), дійсним членом Європейської 
академії наук (2002), членом-кореспондентом 
Accademia Peloritana dei Pericolanti (Мессіна, 
Сицилія, 2006), іноземним членом АН Респу-
бліки Таджикистан (2011). З 2006 р. і до сьо-
годні Анатолій Михайлович обіймає відпові-
дальну посаду академіка-секретаря Відділення 
математики НАН України.

Наукові досягнення Анатолія Михайловича 
широко відомі спеціалістам у галузі диферен-
ціальних рівнянь, математичної фізики, теорії 
нелінійних коливань. Він по праву вважається 
основоположником цілого ряду важливих на-
прямів досліджень у цих галузях.

Так, у 1965 р. він запропонував і обґрунту-
вав новий ефективний метод відшукання пе-
ріодичних розв’язків суттєво нелінійних ди-
ференціальних рівнянь, який і досі відомий як 
«чисельно-аналітичний метод Самойленка». 
Надалі цей метод одержав всесвітній розви-
ток і застосування при розв’язанні нелінійних 
крайових задач у багатьох роботах як самого 
автора, так і його учнів, а відповідні результати 
були втілені в численних монографіях.

У середині 1960-х років А.М. Самойленко 
під впливом робіт А.М. Колмогорова, В.І. Ар-
нольда, М.М. Боголюбова, Ю. Мозера прово-
дить інтенсивні дослідження актуальних задач 
теорії багаточастотних нелінійних коливань, 
що пов’язані з відомою проблемою малих зна-
менників. За допомогою методу послідовних 
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замін змінних, що характеризується приско-
реною збіжністю, і техніки згладжування йому 
вдалося одержати ряд важливих результатів, 
що стосуються скінченно-гладких неконсерва-
тивних систем нелінійної механіки, і, зокрема, 
довести теореми про випрямлення майже па-
ралельного векторного поля на торі довільної 
розмірності, про існування лінеаризуючого ди-
феоморфізму в околі тороїдального многовиду, 
що замітається квазіперіодичною траєкторією, 
про звідність лінійних квазіперіодичних сис-
тем із майже постійними коефіцієнтами, а та-
кож про міру звідних систем цього класу. 

Важливе місце в наукових пошуках А.М. Са-
мойленка посідають питання теорії інваріант-
них тороїдальних многовидів нелінійних ди-
намічних систем. Йому належить розроблення 
ефективного методу дослідження задачі про 
збереження інваріантних торів при збуреннях. 
В основу свого підходу Анатолій Михайлович 
поклав введене ним же поняття функції Гріна 
лінійного розширення динамічної системи на 
торі (у сучасній математичній літературі це по-
няття відоме як функція Гріна—Самойленка). 
За допомогою апарату функцій Гріна йому 
вдалося не лише довести теореми існування 
стійких і гіперболічних інваріантних торів у 
рамках теорії збурень, а й одержати оптималь-
ні результати про ступінь їх гладкості. Крім 
цього, не обмежуючись теоремами існування, 
одержаними за допомогою апарату функцій 
Гріна, А.М. Самойленко розвинув і обґрунту-
вав наближений проективно-ітеративний ме-
тод відшукання інваріантних торів у вигляді 
збіжної послідовності тригонометричних полі-
номів. Підсумком циклу робіт, який увібрав у 
себе вищезгадані результати, стала монографія 
А.М. Самойленка «Элементы математической 
теории многочастотных колебаний» (М.: На-
ука, 1987), перевидана англійською під назвою 
«Elements of the mathematical theory of multi-
frequency oscillations» (Dordrecht etc.: Kluwer 
Acad. Publ., 1991).

Ще один загальновизнаний цикл робіт 
Анатолія Михайловича пов’язаний з теорією 
систем з імпульсною дією. Особливо актив-
не формування зазначеної теорії за участю 

Земляцтво Житомирщини. З академіком 
В.М. Литвином

У робочому кабінеті з академіком Ю.О. Митрополь-
ським. 2007 р.



98 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2018. (1)

ЛЮДИ  НАУКИ

А.М. Самойленка та його учнів відбулося в 
1970–1980 рр. Монографія «Диференціальні 
рівняння з імпульсною дією» — перша у світо-
вій літературі книга, в якій було викладено ши-
рокий спектр результатів, покладених в основу 
теорії диференціальних рівнянь з імпульсною 
дією. Пізніше, в 1995 р., цю монографію було 
доповнено новими результатами та перекладе-
но англійською у видавництві World Scientific. 

Талант і досвід Анатолія Михайловича як 
ученого й організатора науки, лідера київської 
математичної школи яскраво проявляється 
у його вмінні керувати дослідницькою робо-
тою відразу в кількох напрямах. Так, разом з 
учнями було розроблено теорію знакозмінних 
функцій Ляпунова для вивчення дихотомії, 
глобально обмежених розв’язків та інваріант-
них многовидів лінійних розширень динаміч-
них систем на торі, розвинуто теорію нетеро-
вих крайових задач для систем із запізненням, 
рівнянь з імпульсною дією, сингулярно збуре-
них систем. Пізніше автори цієї теорії знайшли 
її ефективне застосування до досліджень задач 
про обмежені на всій осі розв’язки неавтоном-
них систем, що мають властивість експоненці-
альної дихотомії на півосях. 

Ще один напрям досліджень А.М. Самой-
ленка стосується вивчення резонансних явищ 
у багаточастотних системах, включаючи сис-
теми з повільно змінними параметрами. Ви-
ведені ним витончені оцінки осцилюючих ін-
тегралів, які виникають при вивченні процесу 
проходження траєкторією резонансних під-
множин фазового простору, стали основою для 
одержання нових глибоких результатів з об-
ґрунтування методу усереднення в коливних 
системах із числом частот більшим від двох.

Не може не викликати захоплення той факт, 
що загальна кількість наукових публікацій 
ювіляра становить понад 600, у тому числі три 
десятки монографій, понад два десятки під-

ручників і навчальних посібників. Його учні 
захистили 35 докторських та 87 кандидатських 
дисертацій.

На особливу увагу заслуговує педагогічна 
діяльність професора А.М. Самойленка в Ки-
ївському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, Національному технічному 
університеті України «КПІ імені Ігоря Сікор-
ського» та інших вищих навчальних закладах. 
Яскравий лекторський талант Анатолія Ми-
хайловича, його вміння чітко, ясно та емоційно 
викладати матеріал на основі розроблених ним 
оригінальних лекційних курсів завжди справ-
ляє незабутнє враження на слухачів. 

Багаторічну наукову, педагогічну і громад-
ську діяльність А.М. Самойленка відзначено 
низкою високих нагород і звань. Він нагоро-
джений орденами Дружби народів (1984), «За 
заслуги» ІІІ ступеня (2003), князя Ярослава 
Мудрого V та IV ступенів (2008, 2013), Почес-
ною ґрамотою Президії Верховної Ради Укра-
їни (1987); є лауреатом Державних премій 
України в галузі науки і техніки (1985, 1996), 
Державної премії України в галузі освіти 
(2012), Республіканської премії ім. М.О. Ост-
ровського (1968), премій НАН України: іме-
ні М.М. Крилова (1981), М.М. Боголюбова 
(1998), М.О. Лаврентьєва (2000), М.В. Остро-
градського (2004) та Ю.О. Митропольського 
(2010); удостоєний звань «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (1998), «Соросів-
ський професор» (1996); є почесним доктором 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та багатьох інших вищих на-
вчальних закладів України.

Сьогодні Анатолій Михайлович сповнений 
творчих задумів і оригінальних ідей. Щиро 
бажаємо йому їх успішної реалізації, міцного 
духовного і фізичного здоров’я, нових успіхів, 
яскравої та плідної діяльності на славу матема-
тики й України.
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