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ВІД УКЛАДАЧА

Б

іобібліографічний покажчик «Сергій Дмитрович Ісаєв» виходить
у серії «Вчені НаУКМА» до 60-річного ювілею вченого.
З матеріалів цього видання зацікавлений читач дізнається про здобутки
С. Д. Ісаєва у науково-дослідній, науково-педагогічній діяльності, про
досягнення та відкриття відомого вченого у галузі органічної хімії.
Покажчик структурово складається з 2-х розділів і 3-х додатків.
У розділі «Матеріали про вченого» зібрано й подано відомості про
діяльність ученого-хіміка з опублікованих джерел.
Другий розділ «Опубліковані праці С. Д. Ісаєва» включає
240 бібліографічних описів праць за різні роки, що дає змогу
представити багатогранність творчого та наукового шляху С. Д. Ісаєва,
його вагомий науковий доробок. Д л я зручності користування покажчик
побудовано за хронологічним принципом. У цих межах матеріал
розташовано в алфавітному порядку, а саме: брошури (тексти лекцій),
а далі — наукові статті з часописів та збірників, розділи з книжок,
матеріали доповідей на конференціях, видання іноземними мовами.
Сергій Дмитрович має близько 20 винаходів, на які видано авторські
свідоцтва, та є автором кількох депонованих рукописів. Опис
авторських свідоцтв подано після опису депонованих рукописів
у хронологічних межах за датою опублікування (якщо авторське
свідоцтво пов'язане з «закритою темою», то за датою реєстрації заявки).
Роботи, у яких Сергій Дмитрович був рецензентом або редактором,
подаються в кінці переліку праць відповідного року видання з поміткою
«Рец.:» та «Ред.:».
Більшість робіт, включених до покажчика, переглянуті de-vizu.
Джерела, які не вдалося розшукати, позначені астериском *.
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності
з Державними стандартами України. Опис матеріалів проводився
за правилами сучасного українського правопису. Відбір матеріалу
закінчено у вересні 2001 р.
У додатку № 1 «Індекс цитування. Citation Index» за принципом
зворотної хронології представлені відомості про цитування праць
С. Д. Ісаєва авторами різних країн світу, що свідчить про наукову
важливість та актуальність досягнень вченого-хіміка (знайдено
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89 джерел з інформаційного масиву, з 15 668 755 назв
(адреса в Internet: http://wos.mimas.ac.uk).
Про діяльність Сергія Дмитровича як педагога та наставника молоді
розповідається у матеріалі, зібраному у додатку № 2 «Кандидатські
дисертації, написані та захищені під керівництвом професора
С. Д. Ісаєва». Матеріал розташовано за хронологією.
Додаток № 3 «Публіцистичні праці С. Д. Ісаєва» містить відомості
про опубліковані газетні матеріали.
Довідковий апарат видання складається зі вступу «Від укладача»,
двох вступних статей, написаних В. П. Шерстюком та
М. Ю. Корніловим, розділу «Сергій Дмитрович Ісаєв. Основні дати
життя і діяльності», іменного покажчика.
Висловлюємо подяку Сергієві Дмитровичу за надання списку праць
та допомогу у складанні покажчика. Сподіваємось, що це видання
стане у пригоді науковцям, студентам, викладачам і всім, кого
цікавлять проблеми та досягнення у галузі органічної хімії в Україні.
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Визначному вченому професорові
Сергію Ісаєву — 60
оє знайомство з Сергієм Ісаєвим сталося наприкінці 50-х років, коли
в нашу студентську групу OC-1 (органічний синтез) у Київській політехніці прийшов на початку другого курсу високий, розважливий і, від
чувалося, неординарний юнак. З часом ми затоваришували, зустрічаючись
не тільки на заняттях, а й у гостинному помешканні його батьків на
Волоській вулиці, що на Подолі. Там студентські друзі Сергія познайо
мились із дуже симпатичними мамою Євгенією Іванівною і татом Сергія.
Мені вельми імпонував Дмитро Степанович, я к и й і зовнішньо (міцної ста
тури, в однострої морського офіцера), і в розмовах із друзями сина звертав
на себе увагу молодих людей. Згодом я довідався, що батьки майбутнього
професора Сергія Ісаєва взяли шлюб напередодні війни, зустрівшись у
Владивостоці, далеко від Москви та Ленінграда, де минули їхні студентські
роки. Батька нашвидкуруч перекваліфікували зі шкільного вчителя (ось
звідки його вміння знаходити контакт зі співрозмовниками) на викладача
політгеографії у військовому училищі. Син народився, коли війна вже
почалась. У 1948 році батька направили на підвищення кваліфікації до
Ленінграда, куди згодом поїхала і мати з семирічним сином. Перший клас
хлопець почав із сільської школи у передмісті Москви, продовжив на
Васильєвському острові у Ленінграді, а закінчив у Петергофі, де батько
почав працювати викладачем Військово-морського училища. Отже дитин
ство Сергійка пройшло за межами України. Л и ш е на початку 1951 року
родина переїхала до Києва й оселилась на території Київського політич
ного військово-морського училища на Червоній площі (так, це приміщення
і територія колишнього Києво-Могилянського колегіуму і теперішньої
Києво-Могилянської академії). Сергій Ісаєв пішов до 19-ї середньої школи,
яка й досі існує на розі Межигірської і Верхнього Валу.
Дві людини стояли біля колиски майбутнього «хімічного» покликання
ученого: його однокашник, Анатолій Дунаєв, що захоплювався витоплю
ванням вибухівки зі снарядів і хімічними дослідами, а також Раїса Абрамівна Фрідман, учителька хімії. Домашня лабораторія і гурток хімії при
Міському будинку піонерів остаточно визначили напрямок інтересів шко
ляра. Після закінчення школи у 1958 році Сергій їде до Ленінграда і
вступає до Ленінградського технологічного інституту целюлозно-паперової
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промисловості. У знайомому із дитинства місті хлопець швидко відчув себе
як вдома, але вимушений був підкоритися волі батьків, які на той час
мешкали у Сєвєроморську, і повернувся до Києва, перевівшись на другий
курс хіміко-технологічного факультету Київського політехнічного інститу
ту. Він став студентом групи, я к а мала здобувати нову спеціальність
органічного та нафтохімічного синтезу. Поява цієї спеціальності у Київ
ському політехнічному інституті пов'язана із запрошенням викладати у
К П І відомого вченого-хіміка, учня Олексія Чичибабіна — професора
Федора Миколайовича Степанова. Виявивши організаторський талант і
маючи високу внутрішню культуру, професор Ф. Степанов зміг швидко
згуртувати молодь, закохану в науку, запропонувавши їй новий напрямок в
органічній хімії — дослідження адамантану — поліциклічного вуглеводня,
що за структурою нагадує алмаз (звідси і назва, що її дали чеські хіміки,
вперше виділивши цю сполуку з природних продуктів). Він прозорливо
відчув за цією сполукою велике майбутнє, пророкуючи їй роль подібну до
бензолу, але серед каркасних вуглеводнів. Студентом Сергій починає
наукову роботу під керівництвом аспіранта професора Ф. Степанова —
Володимира Баклана, досліджуючи нові методи функціоналізації адаман
тану. Він надовго запам'ятав свою першу синтезовану нову сполуку —
етиловий естер 1-бромометил-З-адамантанкарбонової кислоти, що мала
приємний камфарний запах.
Результати дослідження стали темою його дипломної роботи і мате
ріалом першої наукової публікації у престижному «Журналі органічної
хімії». Юнак визначився із бажанням вступати в аспірантуру до професора
Ф. Степанова, я к и й прагнув його взяти в учні, однак необхідного аспі
рантського місця на кафедрі на той час не було. С. Ісаєв влаштовується
працювати інженером на заводі «РІАП» («Реагенти, індикатори, аналітичні
препарати»), що на Подолі, а тим часом успішно складає вступні іспити до
аспірантури і чекає на вирішення питання про додаткові вакансії в
аспірантуру. Щастя посміхнулося завзятому хлопцю і в листопаді
1963 року він був зарахований до аспірантури КПІ. Професор Ф. Степанов
був фахівцем у галузі хімії гетероциклічних сполук (як і його славетний
вчитель Олексій Чичибабін), мабуть, тому він запропонував аспірантові
тему, яка включала одночасно його давні й нові захоплення. Сергій Ісаєв
почав дослідження в напрямку розробки методів синтезу адамаитаиовмісних похідних тіазолу з тим, щоб створити препарат, аналогічний
норсульфазолу, я к и й би містив адамантильний радикал замість метальної
групи. Аспірант виконав завдання, синтезував також адамантильні аналоги
таких препаратів, як фталазол і стрептоцид. На жаль, така адамантилізація не дала бажаних наслідків: речовини не мали суттєвої антибак
теріальної дії. Тим часом ініціативний аспірант розпочав успішні роботи з
синтезу адамантильних похідних таких гетероциклічних систем, як окса6

зол, імідазол, індол. Йому пощастило відкрити метод прямого карбоксилювання адамантану в олеумі, однак час аспірантури закінчився, а
написаної дисертації не було. Ще рік довелось С. Д. Ісаєву закінчувати
роботу з синтезу, але вже у статусі інженера Інституту органічної хімії AH
У Р С Р . В рамках тематики ІОХу під керівництвом вихованця професора
Ф. Степанова — молодого кандидата наук Олександра Юрченка він
успішно проводить дослідження з виділення і розділення на індивідуальні
препарати токсинів, які виникають при зараженні соломи грибками
Dendrodoxicum toxicum, аж до алергічної реакції на токсини.

*

У цей час Сергій Ісаєв був уже одруженим — на третьому році
аспірантури побрався з молодшою аспіранткою професора Степанова —
Світланою Гуц. Молода родина потребувала матеріального забезпечення.
Тому С. Ісаєв іде працювати до Київського філіалу Всесоюзного інституту
хлорної промисловості керівником групи, де займається розробкою однієї
зі стадій технології гербіциду нітрофор. Паралельно C. Ісаєв пише дисерта
ційну роботу, що підсумовує експериментальні дослідження синтезу гете
роциклічних похідних адамантану, і в 1970 році успішно захищає канди
датську дисертацію. Цей рік видався знаменним для молодого подружжя:
дружина Світлана народжує на день Петра й Павла сина, якого називають
Павлом, а потім успішно захищає кандидатську дисертацію (теж пов'язану
з хімією адамантану). C Ісаєв і в технологічному інституті знаходить мож
ливість здійснювати фундаментальне дослідження (разом із О. Юрченком), присвячене стереохімії хлорарилювання та арилювання естерів мале
їнової та фумарової кислот. Однак, як тільки з'явилась можливість
повністю присвятити себе науковій роботі, він повертається до Київського
політехнічного інституту на рідну кафедру органічного синтезу старшим
науковим співробітником у проблемну лабораторію, яка хоч формально і
називалась такою, що займається синтезом вихідних речовин для синтезу
структурно забарвлених полімерів, фактично виконувала широкі дослідження у галузі хімії похідних адамантану та інших каркасних сполук. Тут
C. Ісаєв разом із професором О. Юрченком першими в C P C P розпочали
дослідження використання лантаноїдних реагентів зсуву для дослідження
будови органічних сполук методом протонного магнітного резонансу
( П М Р ) . Ці дослідження набули розвитку у визначенні просторової будови
і конформації низки похідних біцикло[1.3.3]нонану. У 1974 році К П І
демонстрував наукові досягнення на ВДНГ, і за праці у галузі адамантану
С. Д. Ісаєва було нагороджено бронзовою медаллю.
З ініціативи проф. С. С. Новікова з Інституту органічної хімії AH
C P C P за участю співробітника цього інституту Г. Г. Коляди С. Ісаєв
розпочав дослідження у галузі адамантанспіродіазиринів. У 1978 році
Г. Г. Коляда успішно захистив кандидатську дисертацію з цієї тематики,
виконану під керівництвом C Ісаєва. Дослідження діазиринів були про7

довжені у напрямку синтезу спірозаміщених похідних інших каркасних
систем, а також дослідження властивостей діазиринів — піролітичних
перетворень (разом із З. Мурзіновою), фотолізу діазиринів і властивостей
адамантилидену, що при цьому виникає (разом із О. Козловим), протонув а н н ю діазиринів (разом із Г. Жалніною та Н. Кулік). Відкрита стабілі
заційна роль адамантанового каркасу на тричленні гетероцикли була
використана у виконаних під керівництвом С. Ісаєва дослідженнях синтезу
каркасвмісних оксазиридинів (Є. Новосьолов, дисертацію захищено у
1981 p.), каркасвмісних діазиридинів (Г. Жалніна, дисертація захищена
1988 p.). Одним з перспективних напрямків застосування нових синтезо
ваних речовин виявились розробки фотополімеризаційноздатних компо
зицій і плівкових шарів для виготовлення рельєфних зображень і дру
карських форм (зокрема і з автором цих рядків).
У 1975 С. Д. Ісаєва призначено завідувачем проблемної лабораторії.
Колектив лабораторії було залучено до виконання тематики, пов'язаної з
пошуком препаратів, які можна використовувати у боротьбі з вірусними
інфекціями. У рамках тематики, я к а виконувалась спільно з Інститутом
вірусології А М Н C P C P ім. Д. І. Івановського (керівник лабораторії проф.
Г. А. Галегов), було синтезовано для вивчення вірусної активності понад
500 сполук каркасної природи. За результати виконання цієї тематики у
1981 p. С. Ісаєва було нагороджено медаллю «За трудову доблесть». Для
виявлення кореляції структура-активність у вірусних інгібіторів було
використано метод розпізнавання подоб (разом із Н. Кулік). Результатом
багаторічних досліджень у галузі противірусних препаратів, виконаних
колективом проблемної лабораторії під науковим керівництвом професора
Олександра Юрченка, була розробка препарату «Адамід», який спромож
ний у 70 % випадків захистити людину від зараження на венесуельський
енцефаліт. За активної участі C. Ісаєва проводились спільні дослідження
противірусних препаратів разом з ученими і технологами Інституту мікро
біології та епідеміології AH Латвійської P C P , м. Рига (зав. лабораторії
Μ. К. Індулен), Олайнського фармацевтичного заводу (директор І. Пехк),
Інституту епідеміології та мікробіології AH Білоруської P C P , м. Мінськ
(директор акад. Б. Й. Вотяков). Спільно з дослідниками Одеського
інституту фізико-органічної хімії (директор — академік HAH України
С. Андронаті) одержано низку препаратів, що виявили антивірусну та
психотропну активність. Із листопада 1978 р. до жовтня 1979 p. C. Ісаєв
перебував на стажуванні у Празькому хіміко-технологічному інституті
( П Х Т І ) у Лабораторії синтетичних палив, де Станіслав Ланда вперше
виділив адамантан з годонінської нафти. Виконані C Ісаєвим дослідження
синтезу діадамантандіазиринів започаткували довготривалі наукові зв'язки
хіміків Києва і Праги. Візьму на себе сміливість стверджувати, що довготривалість і плідність творчих зв'язків у вирішальній мірі пов'язана з
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особистістю Сергія Ісаєва. Мені пригадується, як у студентські роки у
книжковій крамниці іноземної літератури (яка тоді була обмежена країна
ми «народної демократії») ми з ним придбали невеликий підручник
чеської мови. Це було скоріше намагання пізнати культуру іншого народу.
На відміну від мене, Сергій систематично і наполегливо вивчав за цим
підручником чеську мову. Гадаю, що через певний час чеським колегам
було приємно почути від іноземного гостя з Києва свою рідну мову і ба
чити бажання вдосконалювати знання чеської мови. Велику повагу викли
кає ця риса характеру Сергія Ісаєва. Доречно буде зазначити, що як тільки
повіяв вітер українського національного відродження у кінці 80-х років,
Сергій Ісаєв дуже швидко подолав психологічний бар'єр переходу на
розмовну українську мову, я к и й і нині для багатьох українців залишається
нездоланним. Пан Сергій досконало вивчив українську мову. І не дивно,
що етнічний росіянин і свідомий українець доктор хімічних наук Сергій
Ісаєв став професором відродженої Києво-Могилянської академії.
Повертаючись до творчої співпраці з колегами з Чехословаччини, а зго
дом Чехії, нагадаємо, що за участі дипломників С. Ісаєва — А. Голованюка,
А. Цибульського та О. Сімурова, а також доцента ΠXTI доктора Йозефа
Янку були виконані експериментальні дослідження реакції Байєра-Віллігера та реакції Бекмана похідних діадамантанону. Раніше перетворенню
каркасних кетонів під дією гідроксиламін-О-сульфокислоти було присвя
чено дисертацію Ю. Клімко, успішно виконану під керівництвом С. Ісаєва і
захищену 1984 року.
Серед фізико-хімічних методів дослідження, розвитку яких були при
свячені дослідження С. Д. Ісаєва, крім згаданої спектроскопії Я М Р , була
мас-спектрометрія. Вивчаючи поведінку каркасних сполук у мас-спектро
метрі, він активно співпрацював із проф. О. С. Чижовим, М. С. Вульфсоном і В. І. Каденцевим.
Докторську дисертацію, що підсумовує результати експериментальних
досліджень із синтезу гетероциклічних похідних адамантану, Сергій Ісаєв
успішно захистив у кінці 1990 року, отримавши наступного року диплом
доктора хімічних наук зі спеціальності «органічна хімія».
У 1974 році в Києві відбулась перша конференція, присвячена хімії
адамантану. Попри її республіканський статус на неї приїхали практично
всі «адамантанщики» з С Р С Р , були й гості з Чехословаччини. C. Ісаєв
доклав багато зусиль як секретар оргкомітету до організації і проведення
конференції. Традицію було збережено і надалі: C. Ісаєв був також секрета
рем оргкомітету Всесоюзної конференції «адамантанщиків» у Києві
(1986 р.) і міжнародної конференції «Alkane Aktivation and Cage Compound
Chemistry» 1998 року. У 1985—1991 роках він регулярно займався орга
нізаційною роботою з координації науково-дослідних робіт, працюючи
секретарем комісії з каркасних сполук при Науковій раді з органічної хімії

AH України. Серед досліджень, виконаних за участю і під керівництвом
С. Ісаєва після захисту докторської дисертації, слід відмітити вивчення
хімії адамантанвмісних тіонестерів (разом із Ю. Клімко), реакції ХорнераЕммонса каркасвмісних субстратів (разом із Н. Мірян), реакції Фаворського з бромметиладамантилкетоном (разом із М. Новіковою). Одною з
кардинальних нерозв'язаних проблем, що вперше була сформульована ще
піонером хімії адамантану в C P C P професором Ф. Степановим, є з'ясу
вання механізму бромування адамантану, що відкрило б правильне бачен
ня процесів функціоналізації вуглеводнів в умовах взаємодії із електрофілами. Естафету досліджень у цьому напрямку після смерті Федора
Миколайовича Степанова підхопив його талановитий учень — завідувач
кафедри органічної хімії і технології органічних сполук професор О. Юрченко. Залучення до роботи C. Ісаєва і розробка ним методики досліджен
ня ізотопного ефекту процесу бромування за допомогою мас-спектрометрії
дозволило одержати якісно нові результати і запропонувати нову гіпотезу
йон-радикального механізму процесу. За цикл досліджень у галузі хімії
каркасних сполук С. Д. Ісаєву разом із проф. Φ. M. Степановим (по
смертно), О. Г. Юрченком і П. О. Красуцьким було присуджено Державну
премію в галузі науки і техніки України за 1997 рік. Рішенням Вченої ради
Н Т У У «КПІ» від 1 червня 1998 року С. Ісаєву вручено диплом Заслу
женого науковця Н Т У У «КПІ» Д № 1. Можна сказати, що Сергій Ісаєв
гідно продовжив справу і традиції своїх видатних учителів. Я сказав би, що
його можна вважати науковим (як і педагогічним) сином видатного хіміка
Федора Степанова і науковим онуком видатного полтавчанина Олексія
Чичибабіна, якому, до речі, цього року виповнилося б 130 років. Незабаром
наукова громадськість відзначатиме (по двох роках) 100 років від дня
народження Ф. Степанова.
З 1992 до 2000-го року С. Д. Ісаєв був членом Вченої ради із захисту
кандидатських дисертацій в Н Т У У «КПІ», а з 1994 по 2000 рік — членом
експертної комісії ВАК України. Нині він плідно працює як член Націо
нальної комісії з хімічної термінології.
Паралельно з науковою роботою у К П І С. Д. Ісаєв почав займатися
педагогічною діяльністю. Спочатку він викладає розроблений професором
О. Юрченком новий курс «Фізичні методи розділення та ідентифікації
органічних сполук», згодом вони разом готують друковані тексти лекцій
цього курсу. Через десять років лекції видаються в оновленому вигляді, а
пізніше разом із І. Ліхотвориком готує посібник з курсу, куди включено
спектральні задачі, він бере активну участь у керівництві дипломними
роботами студентів, кілька років веде лабораторні заняття з органічної
хімії зі студентами хімічного факультету. Після того, як поновила свою
діяльність Києво-Могилянська академія, Сергій Ісаєв з 1993 року починає
там читати студентам природничого факультету курс органічної хімії.
10

У 1996 році він розробив і почав читати студентам-екологам спеціалізова
ний курс «Екологічна хімія», а з 1997 року — курс «Техноекологія».
У 1996 році С. Ісаєв отримує диплом професора кафедри хімії та геології
НаУКМА. У зв'язку зі збільшенням педагогічного навантаження у
1998 році С. Д. Ісаєв звільняється з Київського політехнічного інституту і
переходить на повну ставку професора кафедр екології та хімії НаУКМА.
До перелічених лекційних курсів додається ще «Інженерна екологія»,
«Хімія навколишнього середовища» і «Техніка безпеки в екології». Він не
пориває наукової роботи в галузі органічної хімії, займаючись теоретич
ними дослідженнями із застосуванням квантово-хімічних методів роз
рахунку нових каркасних структур та досліджуючи механізми реакцій,
активно публікується та виступає на конференціях.
Своє шістдесятиліття Сергій Дмитрович зустрічає активною науковою
роботою як у своїй традиційній галузі — хімії, так і в новому напрямку
екології, де він уже має кілька вагомих публікацій і доповіді на міжна
родних конференціях. Загальний його доробок становить понад 200 на
укових праць, серед я к и х понад 120 наукових статей у провідних фахових
журналах та близько двох десятків винаходів.
Тож побажаємо неординарній людині Сергієві Ісаєву та його родині
міцного здоров'я, щастя і наснаги для здобуття нових вершин у науці та
педагогіці. Хай йому щастить на многая, многая літа.

дійсний

член

Валентин Шерстюк,
доктор хімічних наук,
Української технологічної
академії, професор
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Спогади

В

же понад 30 років я знайомий з Сергієм Ісаєвим. Вперше ми зустрілися
на захисті кандидатської дисертації його дружини — Світлани Ісаєвої,
де я виступав у ролі опонента. Підґрунтям же товариських взаємин була
дружба наших ідейних і наукових керівників: професорів Бабичева Федора
Семеновича — завідувача кафедри органічної хімії Київського держунівер
ситету ім. Т. Г. Шевченка, і Степанова Федора Миколайовича — завідувача
кафедри органічного синтезу Київського політехнічного інституту (до
речі — перший був опонентом на захисті кандидатської дисертації Сергія
Дмитровича).
З місця в кар'єр наші стосунки переросли у співпрацю в галузі
розробки і впровадження ще нових тоді Л З Р — лантаноїдних зміщуючих
реагентів у спектроскопії П М Р . Останні давали можливість досліджувати
структуру органічних сполук, тому наше спілкування у Києві продовжу
валось спільною участю у роботі шкіл та конференцій із стереохімії в
Ужгороді, Одесі, Вільнюсі, Волгограді та Уфі.
На останній нам поталанило протягом тижня жити разом в одній
кімнаті у студентському таборі. З'ясувалося, що спільних інтересів у нас
багато: до хімії долучились фотографія та захоплення природою. Таке
спільне емоційне сприйняття природи в її феноменальних проявах стало
об'єднуючою ланкою в наших студіях у галузі естетично привабливого
симетричного адамантану з унікальною просторовою будовою.
Це тепер не вимагає великих зусиль визначення координати атомів
сполуки з просторовою будовою за допомогою, наприклад, програми
HyperChem. А в 80-ті роки це була непроста проблема. Я запрошував
Сергія на нашу кафедру для демонстрування сконструйованого мною
приладу для одержання фотопроекцій просторових металевих моделей у
нашому довгому кафедральному коридорі. Після цього ми робили роз
рахунки на модних у ті часи програмованих мікрокалькуляторах МК-52.
Одна з рис, я к а мене приваблювала у Сергієві, це його чуйність. Він
з готовністю опинявся поруч, як тільки виникала потреба у допомозі.
Тому після дивно ворожої реакції на його доповідь на науковому семінарі
одного відомого академіка я, не вагаючись, запропонував Спеціалізовану
раду хімічного факультету Київського університету для захисту ним док12

торської дисертації. Згодом захист Сергієм дисертації відбувся і цілком
успішно.
Недарма кажуть, що вчителі продовжують жити у своїх учнях. Я пам'я
таю, з яким захопленням розповідав мені Сергій про свого вчителя, про
фесора Ф. М. Степанова, я к и й мав відвагу в поважному віці при переїзді до
Києва кардинально змінити напрям своєї наукової діяльності від гетероциклів до адамантану та його аналогів, що згодом одержали назву каркас
них сполук. Десять років тому каркаси знайшли нове, яскраве і несподіване
продовження в органічній хімії у вигляді фулеренів і нанотрубок.
Так ось, на початку 90-х років Сергій Ісаєв захопився тими самими
фулеренами. Не можна сказати, що й раніше він був «однолюбом». Його
інтереси завжди мали тенденцію до розширення. Досить подивитись на
перелік його друкованих праць: тут барвники, діамантан, норборнан; тут
стереохімія, П М Р , мас-спектрометрія тощо; тут механізми реакцій, бо
ротьба з вірусними інфекціями, пластифікатори тощо. Але то були незнач
ні, тимчасові відхилення, що не робили, як кажуть, погоди. А от перехід від
класичних насичених каркасів до також каркасних, але ароматичних фуле
ренів був принциповою відмовою скористатись у майбутньому досвідом
чотирьох десятиріч роботи з адамантанами та адамантаноїдами.
Тут треба зазначити, що я мимоволі виявився тим самим дияволом,
який спокусив Сергія на «зраду», хоча вважаю, что насправді ніякої зради
тут було. На мою думку, вчений повинен час від часу змінювати свій
науковий напрямок, а не експлуатувати все своє життя одну й ту саму
наукову лаву! Щоправда, не всім це вдається...
Наша співпраця в галузі фулеренів виявилася плідною для обох. Тому
прикладом низка публікацій, де ми обидва поперемінно грали роль
ініціатора ідеї, її розробника або активного критика і редактора. Почесне
місце у списку займає наша науково-популярна стаття «Розіп'яті фулереии
і воскреслі нанотрубки», надрукована у першому номері новоствореного
журналу «Пульсар» (1998).
Була також «фулеренова місія» до Одеси, куди нас запросили удвох в
Інститут фізико-органічної хімії імені академіка О. В. Богатського H A H
України розповісти про «диво» кінця XX століття. Частина цієї місії
відбувалася під час короткочасної, але незабутньої подорожі на яхті.
Відхилення від «адамантанової класики» не обмежилося фулеренами.
Після одержання Україною незалежності настав час мовного відродження,
якого не обминув і Сергій Дмитрович. Він узяв активну участь у станов
ленні Української національної комісії з хімічної термінології і номенкла
тури, створеної за ухвалою Верховної Ради під егідою Київського універ
ситету ім. Т. Г. Шевченка. Це було актуальне для нової держави завдання, у
рішення якого з ентузіазмом включився Сергій Дмитрович. Він став одним
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з активних членів цієї комісії, висунув свої оригінальні пропозиції 1
розробки, наприклад, для сульфуровмісних сполук.
З 1993 року, тобто вже на другий рік після відновлення КиєвоМогилянської академії і роботою тут Сергія Ісаєва за сумісництвом він
починає читати курс лекцій з органічної хімії. Згодом до цього курсу дода
лися такі лекційні курси, що не мали тоді аналогів, зокрема, «Екологічна
хімія», «Техноекологія» тощо.
Нарешті у 1998 році він повністю переходить на посаду професора
НаУКМА, викладаючи одночасно і на кафедрі хімії, і на кафедрі екології.
За ці роки із стін Н а У К М А вийшли десятки бакалаврів і магістрів, що
завдячують професорові Ісаєву С. Д. не тільки знаннями, а й набутим
світоглядом та моральними цінностями.
Ще одним проявом педагогічної діяльності стала участь Сергія Ісаєва у
створенні тому «Хімія» Популярної енциклопедії школяра (готується до
друку видавництвом «Освіта»). Розділи, написані ним, стосуються екології
нашої планети і всього, що зв'язано з нею.
Якщо сам факт зміни пріоритетів діяльності у бік викладацької роботи
був давньою мрією Сергія Ісаєва, здійсненням бажань його батька, педагога
за покликанням, то вибір Н а У К М А був цілеспрямованим намаганням
допомогти становленню національно свідомої еліти України.
Корнілов Михайло Юрійович,
професор кафедри органічної хімії
Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка,
доктор хімічних наук
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Сергій Дмитрович Ісаєв.
Основні дати життя і діяльності
30 вересня 1941 p. — народився у м. Владивостоці.
Березень 1951 p. — сім'я військового переїхала до Києва, де продовжив
навчання у школі № 19 м. Києва. З сім'єю проживав на території
Військово-морського училища (Контрактова площа, теперішній 2-й
корпус Н а У К М А ) , де батько викладав політекономію.
Червень 1958 p. — закінчив середню школу.
Липень 1958 p. — студент І курсу Ленінградського технологічного інсти
туту целюлозо-паперової промисловості.
Серпень 1959 p. — студент II курсу хіміко-технологічного факультету
Київського політехнічного інституту, спеціальність «Хімія основного
органічного і нафтохімічного синтезу».
Серпень 1963 p. — диплом інженера-хіміка за спеціальністю «Хімія основ
ного органічного і нафтохімічного синтезу».
Вересень — листопад 1963 p. — інженер заводу «РІАП», м. Київ.
Листопад 1963 — листопад 1966 pp. — аспірант КПІ, кафедра волокнистих
та фарбуючих речовин, керівник — професор Степанов Φ. M.
Грудень 1966 — квітень 1969 pp. — інженер Інституту органічної хімії AH
УРСР.
Квітень 1969 — квітень 1971 pp. — керівник групи, потім старший науковий
співробітник Київського філіалу Державного Н Д І хлорної проми
словості.
1970 p. — захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Органічна
хімія» на тему «Синтетичне дослідження в галузі гетероциклічних
похідних адамантану».
Квітень 1971 p. — старший науковий співробітник проблемної лабораторії
синтезу вихідних сполук для одержання структурно-забарвлених
полімерів кафедри волокнистих та фарбуючих речовин К П І .
З 19 лютого 1975 p. — завідувач цієї лабораторії.
1974 p. — бронзова медаль ВДНГ (Москва) за наукові розробки в галузі
похідних адамантану.

Листопад 1978 — вересень 1979 pp.— стажування у Празькому хімікотехнологічному інституті.
1979 p.— одержав диплом старшого наукового співробітника.
1980—1988 pp. — завідувач наукового відділу редколегії газети «За радян
ського інженера» Київського політехнічного інституту.
1981 р.— за успіхи у науковій діяльності нагороджений медаллю «За тру
дову доблесть».
1975, 1987, 1988 pp. — захист кандидатських дисертацій, виконаних під
керівництвом Сергія Дмитровича Ісаєва.
1981 p. — захист кандидатських дисертацій, співкерівник.
1990 p. — успішний захист докторської дисертації на тему «Гетероцикли
ческие соединения с каркасным фрагментом», диплом отримав у
1991 р .
3 1993 р.— читає курс «Органічна хімія» в Н а У К М А .
1996 р. — диплом професора кафедри хімії та екології НаУКМА.
1998 р. — лауреат Державної премії 1997 p. у галузі науки і техніки, разом із
професором Юрченком О. Г., Красуцьким П. О. і Станіславовим Ф. М. (посмертно) за цикл досліджень «Хімія каркасних спо
лук».
З 1998 p. — донині — професор НаУКМА, кафедра хімії та екології.
З 2000 p.— донині — член бюро Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства науки і освіти України, голова комісії з хімії.

Матеріали про вченого
1. Сергій Ісаєв: модель адамантану [фотопортрет на 1-й стор. обкладинки] /
Фото О. Сайка // Наука і сусп-во. — 1966. — № 2.
2. Ісаєв Сергій Дмитрович [коротка біографічна довідка та основні віхи
наукової діяльності] // Хто є хто: Довідник. Професори Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» /
Редкол.: О. В. Іванов та ін — К, 1997. — C. 60—61.
3. [Про наук. та педагог. діяльн. С. Д. Ісаєва на кафедрі волокнистих та фар
буючих речовин Київ, політехн. ін-ту] // Хіміко-технологічний факультет
(до 100-річчя Київ, політехн. ін-ту і хіміко-технолог. фак.) / Редкол.:
О. Г. Юрченко, Ю. Я. Фіалков, І. М. Астрелін та ін.: Нац. техн. ун-т
України. - К, 1997. - С. 52, 53, 54, 55.
4. [Про роботу С. Д. Ісаєва на кафедрі волокнистих та фарбуючих речовин
Київ, політехн. ін-ту] // Кафедра органічної хімії та технології органічних
речовин (до 100-річн. ювілею кафедри) / О. Г. Юрченко, Е. В. Алісова,
В. М. Родіонов. - К, 1998. - C. 15, 17, 18, 22.
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