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 ВИДАТНИЙ МАТЕМАТИК, 
ВЧИТЕЛЬ, ЛЮДИНА
До 70-річчя від дня народження члена-
кореспондента НАН України І.Д. Чуєшова

Статтю присвячено пам’яті видатного українського математика, фахів-
ця в галузі рівнянь з частинними похідними і динамічних систем, лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2010), завідувача кафе-
дри математичної фізики та обчислювальної математики Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна (2000–2015), доктора фізи-
ко-математичних наук (1990), професора (1992), члена-кореспондента 
НАН України (2009) Ігоря Дмитровича Чуєшова.

Ігор Дмитрович народився 23 вересня 1951 р. в м. Ленінград. 
Батько був військовим льотчиком, і сім’я часто переїздила. 
У шкільні роки в Ігоря Дмитровича було два майже рівноцін-
них захоплення: авіамоделювання і математика. Тому в 1968 р. 
після закінчення середньої школи в м. Куп’янськ Харківської 
області перед юнаком постав непростий вибір — вступати до 
Харківського авіаційного інституту або на механіко-матема-
тичний факультет Харківського державного університету. Зре-
штою остаточне рішення було прийнято на користь мехмату, 
можливо, тому, що в старших класах він навчався в заочній фі-
зико-математичній школі при МДУ.

У 1973 р. Ігор Дмитрович закінчив університет за спеціаль-
ністю «математика», і відтоді вся його наукова і педагогічна 
діяльність була нерозривно пов’язана з механіко-математич-
ним факультетом Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. У 1974–1977 рр. він навчався в аспірантурі 
на кафедрі математичної фізики під керівництвом професо-
ра Володимира Олександровича Щербини. В 1977 р. І.Д. Чу-
єшов успішно захистив у київському Інституті математики 
АН УРСР кандидатську дисертацію «Про динаміку деяких 
модельних задач квантової теорії». У цій роботі було розгляну-
то задачі взаємодії квантових частинок (одновимірних за про-
сторовими змінними), встановлено їх розв’язність та доведено 
збіжність відповідних рядів теорії збурень. 
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Після захисту Ігор Дмитрович працював на 
кафедрі математичної фізики спочатку на по-
саді асистента (1977–1980), а потім — доцента 
(1980–1992). У цей період його наукові інте-
реси змістилися до теорії динамічних систем, 
зокрема її застосування до теорії оболонок. 
Отримані ним результати стосувалися детермі-
нованих і стохастичних задач, що виникають у 
динамічній теорії пружності та аеропружності, 
і частина з них лягла в основу його докторської 
дисертації на тему «Математичний опис нере-
гулярної динаміки пружної пологої оболонки», 
яку в 1990 р. він захистив в Харкові у Фізико-
технічному інституті низьких температур НАН 
України. У 1992 р. І.Д. Чуєшову було присвоєно 
вчене звання професора, а в 2000 р. він очолив 
кафедру математичної фізики та обчислюваль-
ної математики Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна.

У 2009 р. Ігоря Дмитровича було обрано чле-
ном-кореспондентом Національної академії наук 
України за спеціальністю «теорія ймовірностей 
та математична фізика». У 2010 р. за цикл науко-
вих праць «Теорія динамічних систем: сучасні 
методи та їх застосування» у складі авторського 
колективу його було відзначено Державною пре-
мією України в галузі науки і техніки.

І.Д. Чуєшов — автор важливих, основополож-
них наукових праць, широко відомих у матема-
тичному світі. Його наукові роботи стали ваго-
мим внеском у нелінійну математичну фізику 
та істотно вплинули на розвиток сучасної теорії 
нескінченновимірних динамічних систем. Він 
розв’язав кілька важливих проблем, пов’язаних 
з нелінійними (стохастичними та детермінова-
ними) рівняннями з частинними похідними, що 
виникають у механіці та фізиці, ініціював роз-
виток кількох нових напрямів у якісній теорії 
дисипативних динамічних систем.

Насамперед слід відзначити його дослі-
дження, пов’язані з коректною розв’язністю 
та асимптотичною поведінкою еволюційних 
рівнянь фон Кармана, які описують нелінійні 
коливання пружної пологої оболонки. Дове-
дена ним теорема дає остаточне розв’язання 
проблеми існування та єдиності глобальних 
розв’язків цих рівнянь, яка була поставлена 

Й.І. Воровичем у 50-х роках минулого сто-
ліття (і вдруге — Ж.-Л. Ліонсом наприкінці 
1960-х). Ігор Дмитрович також запропонував 
нові ефективні локалізаційні методи аналізу 
асимптотичної поведінки розв’язків. Отримані 
ним результати стали значним кроком вперед 
у розумінні структури атракторів і дали відпо-
віді на деякі питання Е. Дауелла відносно не-
лінійного флатера оболонок.

З 1990-х років коло задач, які досліджував 
І.Д. Чуєшов з точки зору теорії динамічних сис-
тем, дедалі більше розширювалося. Рівняння з 
частинними похідними із загаюванням, рівнян-
ня реакції-дифузії, задачі гідродинаміки та гід-
ропружності, нелінійні хвильові рівняння, тер-
мопружність, нелінійні задачі динаміки плазми, 
проблеми взаємодії атмосфери та океану, зада-
чі синхронізації — все це було полігоном для 
розроблення нових загальних методів опису 
асимптотичної поведінки динамічних систем.

Вагомий внесок зробив Ігор Дмитрович у 
дослідження рівнянь з частинними похідними 
з нелінійним джерелом та нелінійною дисипа-
цією критичного зростання. У цьому випадку 
доведення асимптотичної компактності траєк-
торій відповідної динамічної системи є нетри-
віальним. І.Д. Чуєшов отримав умови на не-
лінійності для широкого класу задач, за яких 

Колектив кафедри математичної фізики та обчислю-
вальної математики Харківського державного універ-
ситету (І.Д. Чуєшов — другий зліва у другому ряду). 
1980 р.
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компактність траєкторій має місце, а тому 
можливо довести існування атракторів та до-
слідити їх властивості.

Ігор Дмитрович також запропонував цілу 
низку перспективних ідей для роботи з рівнян-
нями з частинними похідними з нелінійностя-
ми суперкритичного зростання, зокрема, він 
ввів поняття частково сильного атрактора. 

Вершиною цієї масштабної роботи став 
розроблений І.Д. Чуєшовим у співавторстві з 
І. Лашецькою (США) новий ефективний ме-
тод аналізу загальних нескінченновимірних 
дисипативних динамічних систем, що поро-
джуються нелінійними рівняннями матема-
тичної фізики. Цей метод вводить поняття 
квазістійкої динамічної системи та ґрунтуєть-
ся на так званих стабілізаційних нерівностях, 
відомих у теорії керування. Використання цьо-
го методу дозволило розв’язати кілька важли-
вих проблем, що виникають у хвильовій дина-
міці з нелінійною внутрішньою та граничною 
дисипацією.

Метод квазістійкості можна застосувати до 
дуже широкого класу задач: параболічних, гі-
перболічних, мішаних, задач з інтерфейсом, із 
загаюванням, а також до задач синхронізації.

Особливо слід відзначити отримані Ігорем 
Дмитровичем тонкі результати про зв’язок 
статистичних властивостей збурень та 
розв’язків для певного класу нелінійних сто-
хастичних рівнянь параболічного типу. Ці ре-
зультати стосуються складного та важливого 

питання про структуру і властивості стохас-
тичних атракторів.

Для певного класу систем було розроблено 
загальний підхід, який дозволяє дати вичерп-
ний опис сценаріїв стохастичних біфуркацій 
у деяких моделях математичної генетики та 
охоплює випадки рівнянь з майже періодични-
ми збуреннями. Ці результати здобули високу 
оцінку у фаховому середовищі і стимулювали 
інтенсивний розвиток досліджень, пов’язаних 
з теоремами порівняння для стохастичних па-
раболічних рівнянь. І.Д. Чуєшов є одним із 
засновників теорії монотонних стохастичних 
динамічних систем. Спільно з професором 
Л. Арнольдом (Німеччина) він отримав осново-
положні результати про структуру випадкових 
атракторів монотонних систем і ввів важливе 
поняття напіврівноважного стану таких систем.

Наукові здобутки Ігоря Дмитровича визна-
но фаховою спільнотою і в Україні, і у світі. Він 
неодноразово був запрошеним професором у 
провідних університетах зарубіжних країн, де 
читав загальні та спеціальні курси. Його лекції 
вирізнялися зрозумілим, доступним викладен-
ням, у спеціальних курсах він завжди намагав-
ся висвітлювати новітні наукові досягнення. 

Отримані І.Д. Чуєшовим результати узагаль-
нено в шести фундаментальних монографіях 
[1–6]. Ці книги видано англійською мовою та 
високо оцінено багатьма школами математич-
ної фізики далеко за межами нашої країни. 

На жаль, 23 квітня 2016 р. на 64-му році 
Ігор Дмитрович передчасно пішов із життя. 
До останніх своїх днів він активно займався 
науковими дослідженнями і міг би ще багато 
чого зробити.

І.Д. Чуєшов — автор понад 150 наукових 
праць. Практично всі його роботи опублікова-
но в престижних міжнародних журналах, які 
індексуються у Web of Science, Scopus, MathSci-
Net та інших відомих світових бібліометричних 
базах даних. Роботи Ігоря Дмитровича знахо-
дять відгук у дослідженнях багатьох математи-
ків, про що свідчить високий рівень їх цитуван-
ня. У травні 2018 р. вийшов друком спеціаль-
ний випуск журналу «Discrete and Continuous 
Dynamical Systems. Series B», присвячений 

Під час лекції в 
Харківському 
національному 
університеті 
ім. В.Н. Каразі-
на. 2007 р.
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пам’яті Ігоря Дмитровича, який містить 17 ста-
тей за напрямами, в яких він працював. 

Ігор Дмитрович був членом редколегій між-
народних наукових видань, таких як «Жур-
нал математичної фізики, аналізу, геометрії», 
«Український математичний журнал», «Sto-
chastics and Dynamics», «Nonlinear Analysis: 
Real World Applications», «International Jour-
nal of Differential Equations», «International 
Journal of Biomathematics and Biostatistics», 
«Вісник Харківського національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математика, 
прикладна математика і механіка».

Під керівництвом Ігоря Дмитровича захи-
щено 7 кандидатських дисертацій — О. Ре-

зуненко (1998), А. Рекало (2004), О. Щерби-
на (2006), Т. Фастовська (2007), І. Рижкова 
(2008), О. Набока (2010), М. Потемкін (2011). 
Тепер його учні продовжують дослідження, 
започатковані ним, як у рамках теорії дина-
мічних систем, так і в інших галузях матема-
тики.

Ігор Дмитрович був чудовим вчителем з 
глибоким розумінням математики. Своїм при-
кладом він виховував в учнях самостійність у 
проведенні досліджень і водночас завжди був 
готовий допомогти порадою. Він був принци-
повою людиною, відкрито відстоював свої по-
гляди. Таким Ігор Дмитрович і залишиться в 
нашій пам’яті і вдячних серцях.
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