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ПАМ’ЯТI
ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
СИСОЄВА (1948–2019)

26 листопада 2919 пiсля важкої хвороби пiшов з
життя Володимир Михайлович Сисоєв – вiдомий
фiзик-теоретик, доктор фiзико-математичних наук, професор кафедри молекулярної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Володимир Михайлович народився 4 березня
1948 року у мiстi Костянтинiвка Донецької областi. Ще в школi вiн виявив надзвичайнi здiбностi
до математики та неабиякий iнтерес до фiзики, допитливiсть та цiлеспрямованiсть, неодноразово займав першi мiсця на обласних олiмпiадах з фiзики
та математики. Саме тому його одним з перших
було рекомендовано до вступу до Київської спецiалiзованої школи-iнтернату фiзико-математичного
профiлю, яку вiн закiнчив iз золотою медаллю
в 1966 р. У тому ж роцi вiн вступив на фiзичний факультет Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, кафедру теоретичної фiзики якого закiнчив з вiдзнакою у 1971 р. Пiд
час навчання своїми успiхами привернув до себе
увагу вiдомого фiзика-теоретика, засновника кафедри молекулярної фiзики професора Олександра Захаровича Голiка, який запросив талановитого випускника до аспiрантури. У 1975 роцi, пiсля
навчання в аспiрантурi на кафедрi молекулярної
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фiзики, Володимир Михайлович працював молодшим, а згодом i старшим науковим спiвробiтником
науково-дослiдного сектору Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка. У 1984 роцi
вiн почав свою викладацьку дiяльнiсть на посадi
асистента кафедри медичної та бiологiчної фiзики Київського медичного iнституту iм. О.О. Богомольця. У 1988 р. Володимир Михайлович вступив
до докторантури Київського державного унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, а пiсля її успiшного
закiнчення у 1991 роцi працював старшим i провiдним спiвробiтником науково-дослiдної частини
Київського нацiонального унiверситету.
У 1996 роцi Володимир Михайлович повернувся
до викладацької роботи, тепер доцентом кафедри
молекулярної фiзики, а з 1998 року – її професором. Вiн блискуче читав загальнi курси “Молекулярна фiзика” для студентiв першого курсу бакалаврату, “Сучасний стан фiзики критичних явищ” та “Сучаснi проблеми фiзики” для студентiвмагiстрiв. Створенi i прочитанi ним спецiальнi
курси “Фiзика фазових переходiв”, “Нерiвноважна
термодинамiка”, “Фiзика рiдин”, “Фiзика розчинiв”,
“Основи математичного моделювання в медичнiй
фiзицi” та iншi стали класичними. Крiм того, для
аспiрантiв фiзичного факультету було прочитано
курси “Методи фрактальної геометрiї в задачах
молекулярної фiзики” i “Теорiя катастроф та її застосування в задачах сучасної фiзики”. Образнiсть
мислення, притаманне Володимиру Михайловичу
почуття гумору, доброзичливе ставлення до слухачiв, глибоке розумiння фiзики i здатнiсть на яскравих аналогiях пояснювати найскладнiший учбовий
матерiал викликали шанобливе ставлення до нього студентiв. Його лекцiї викликали любов i повагу у всiх його студентiв, якi бачили у Володимирi
Михайловичi справжнього класичного професора.
Саме тому у 2011 роцi вiн отримав диплом кращого викладача фiзичного факультету.
У 1975 роцi Володимир Михайлович захистив
дисертацiю “Кореляцiйнi функцiї неiзотропної рiдини в околi критичної точки” на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2020. Т. 65, № 1
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ук. В нiй було вперше проведено комплексне теоретичне дослiдження поведiнки не лише неоднорiдної, а й неiзотропної рiдини поблизу границi стiйкостi системи.
У докторськiй дисертацiї “Рiвняння стану щiльних газiв та рiдин. Молекулярна теорiя та застосування”, захищенiй у 1991 роцi, отримано науковi результати свiтового рiвня. Зокрема, було розвинуто новий варiант термодинамiчної теорiї збурень, виведено iнтегральнi рiвняння, здатнi описати асимптотичну поведiнку радiальних функцiй
розподiлу i рiвняння стану в околi критичної точки. Крiм того, було запропоновано i розвинуто
модель впорядкованих структур у хiмiчнiй системi, знайдено критерiй глибини вторгнення в метастабiльну область. Також в цьому дослiдженнi була проаналiзована можливiсть мiнi-iнфляцiї
Всесвiту пiд час фазового переходу конфайнменту з урахуванням ймовiрностi реалiзацiї метастабiльних станiв, якi вiдповiдають переохолодженiй
кварк-глюоннiй плазмi.
Науковi iнтереси Володимира Михайловича були пов’язанi з загальною термодинамiкою та статистичною фiзикою, фiзикою рiдин та фазових перетворень, вивченням кореляцiйних функцiй параметра порядку поблизу критичної точки тощо. Вiн
зробив суттєвий внесок в аналiз рiвняння стану
щiльних газiв та рiдин iз застосуванням до процесiв виникнення Всесвiту та утворення когерентних структур у хiмiчних реакцiях; плiдно працював над проблемою пожежогасiння порошками;
дослiджував рiвняння стану суттєво неоднорiдної
рiдини, впливу радiацiйного опромiнення на фiзичнi властивостi рiдин та залежностi поверхневого
натягу краплини вiд її радiуса; розвинув теорiю
надплинностi в ядернiй матерiї та теорiю теплопровiдностi в рiдинах i твердих тiлах. Пiд його керiвництвом i за його безпосередньої участi, розглянуто особливостi дифузiї в мембранних системах.
Володимир Михайлович активно займався вивченням функцiональної форми модельних мiжмолекулярних потенцiалiв на основi рiвняння стану та
явищ самодифузiї в областi високих тискiв.
В.М. Сисоєвим опублiковано бiльше 400 наукових робiт, в тому числi статтi в провiдних мiжнародних фахових виданнях (Physical Review, Molecular Liquids, Astronomische Nachrichten, Zeitschrift für Physik та iншi), у спiвавторствi написанi
пiдручники для унiверситетiв “Молекулярна фiISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2020. Т. 65, № 1

зика” (К.: Знання, Класична та сучасна фiзика,
2006); “Фiзика фазових переходiв” (ВПЦ “Київський унiверситет”, 2010) та монографiя “Термодинамiка розплавiв” (Iн-т проблем безпеки атом.
електростанцiй, Чорнобиль, 2014). Пiд його керiвництвом захищено кiлька дисертацiй на здобуття
наукового ступеня кандидата та доктора фiзикоматематичних наук. Багато рокiв Володимир Михайлович був членом спецiалiзованих вчених рад
при Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, Iнститутi бiоколоїдної хiмiї
iменi Ф.Д. Овчаренка НАН України та Iнститутi
технiчної теплофiзики НАН України. Багато рокiв рецензував рукописи Українського фiзичного
журналу та iнших наукових видань.
Володимир Михайлович був не лише визначним
вченим та прекрасним викладачем. Вiн був носiєм
високих людських рис, вирiзнявся надзвичайною
вiдповiдальнiстю за свою справу, творчим пiдходом до будь-якої справи, особистою скромнiстю,
доброзичливим ставленням до колег, готовнiстю
завжди прийти на допомогу. Вiн був людиною енциклопедичних iнтересiв, якi виходили далеко за
межi його професiйної дiяльностi. Любив i вiдчував мистецтво, зокрема класичнi твори, поезiю i
музику. Сам грав на кiлькох музичних iнструментах, чудово спiвав. Не зраджувало його й почуття
гумору. Користувався глибокою повагою та незаперечним авторитетом серед колег – науковцiв та
викладачiв, численних учнiв i студентiв.
Володимир Михайлович виховував доньку та сина, успiхами яких завжди пишався.
Тепер, коли Володимира Михайловича немає поруч з нами, кожен, хто його знав, усвiдомлює, що
знайомство з ним було справжнiм подарунком долi. Пам’ять про В.М. Сисоєва – прекрасного викладача, визначного вченого, справжнього Вчителя,
надiленого високими людськими якостями, – назавжди збережеться в серцях його рiдних, колег
та учнiв.
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