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О. М. Шарковського з 60-річчям від дня народження, бажають доброго здоров'я т а великих творчих успіхів на благо науки.

ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ ШАРКОВСЬКОМУ — 60 РОКІВ
Олександр Миколайович Шарковський — український математик, один з ф у н д а т о рів сучасної теорії динамічних систем.
Вперше його прізвище з'явилось у математичному світі — журналі „Успехи математических наук" — ще у 1952 році, коли восьмикласник Олександр Шарковський став
переможцем Київської математичної олімпіади школярів. А перша наукова праця, присвячена асимптотикам алгебраїчних кривих, була написана ним вже на першому'курсі
Київського університету. Зараз Олександр Миколайович — автор понад 200 наукових
праць.
З початком розвитку хаотичної динаміки ім'я О. М. Шарковського стало широко відомим. Його результати одержали загальне визнання і високу оцінку у міжнародних
наукових колах. В кожній-з сучасних монографій чи підручників з теорії динамічних
систем обов'язково є теорема Шарковського. З цією теоремою пов'язують започаткування нового напрямку в теорії динамічних систем — комбінаторної динаміки. Ц я
теорема викликала потік робіт, в яких можна зустріти такі поняття як порядок Шарковського, простір Шарковського, стратифікація Шарковського, максимальний період у
сенсі Шарковського. У 1994 році в Іспанії відбулась міжнародна конференція „Тридцять років теоремі Шарковського. Нові перспективи", яка показала, наскільки великий
вплив на розвиток теорії динамічних систем мали і мають тепер його праці.
. О. М. Шарковським створено основи топологічної теорії одновимірних динамічних
систем, яка сьогодні є одним з найефективніших інструментів дослідження еволюційних з а д а ч різноманітної природи. Зокрема, вивчено зв'язки між існуванням періодичних
точок різних періодів; структурою множини періодичних точок т а структурою атракторів
траєкторій; досліджено топологічну структуру басейнів притягання різних множин;
одержано низку критеріїв простоти т а складності динамічних систем.
Ним одержано фундаментальні результати з загальної теорії динамічних систем на
довільних компактах. Зокрема, встановлено основну властивість, а саме, нестисливість, яку мають динамічні системи на атракторах траєкторій; знайдено типи глобальної
стійкості, які мають місце для майже кожної динамічної системи; встановлено точні
дескриптивні оцінки множин, що складаються з траєкторій з тією або іншою асимпто© Ю. М. БЕРЕЗАНСЬКИЙ, О. Ю. РОМАНЕНКО, В. В. Ф Е Д О Р Е Н К О , 1 9 9 6
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рівнянь Бюргерса та Кортевега-де-Фріза високого порядку. Описані одновимірні рівняння другого порядку, які інваріантні відносно узагальненої алгебри
Галі лея. Проведена симетрійна класифікація нелінійного одновимірного рівняння L(Lu) + XLu = F(u), L = dt + идх, одержано нові нелінійні розширення алгебри Галілея. Для F(u) = const побудовані деякі класи неявних розв'язків.
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