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ПАМ’ЯТІ ДОЦЕНТА С. О. КОМИХОВА 
(9.09.1971 – 22.10.2020) 

 

 
 
Вранці 22 жовтня 2020 року після важкої хвороби дуже передчасно у самому розквіті пішов 

з життя наш друг і колега, прекрасний вчений та викладач, багатогранна людина – Сергій Оле-
ксандрович Комихов. 

Сергій Олександрович народився 9 вересня 1971 року у м. Харків, у 1988 році закінчив се-
редню школу № 23 з поглибленим вивченням німецької мови. Любов і схильність до мов він 
проніс через усе своє життя - окрім української, російської, англійської і німецької, якими він 
володів досконало, Сергій самостійно вивчив і отримав сертифікат перекладача японської мо-
ви, знав та любив японську поезію. А ще вивчав мови програмування і мав сертифікат програ-
міста. 

Відразу після школи він вступив на хімічний факультет Харківського державного універси-
тету і відразу почав цікавиться органічною хімією під керівництвом свого багаторічного наста-
вника - Сергія Михайловича Десенка. Будучи талановитим і ерудованим студентом він виконав 
цікаве дипломне дослідження, став аспірантом кафедри органічної хімії, підготував та у 1997 
році блискуче захистив кандидатську дисертацію, в якій стисло але всебічно розкрив проблему 
нових гетероциклічних систем на основі дигідротриазолопіримідину. Сергій Олександрович 
був одним з перших молодих вчених кафедри органічної хімії, хто не один раз виїжджав на 
стажування до Німеччини і при цьому повернувся назад, зв’язавши своє життя з Україною, 
справжнім патріотом якої він залишався до останнього дня. 

Сергій Олександрович був прекрасним педагогом, якого любили і цінували студенти, аспі-
ранти і, навіть, досвідчені наукові співробітники та викладачі за його талант доступно і просто 
донести необхідну інформацію та передати свої знання. Педагогічну кар’єру він почав асистен-
том у Харківському політехнічному інституті ще під час навчання в аспірантурі, продовжив 
доцентом кафедри органічної хімії Каразінського університету (1999 - 2002 рр.), а з 2012 року і 
до самої смерті - доцентом кафедри прикладної хімії, у колективі якої він одразу після приходу 
став “своїм”; багато зробив для розвитку кафедри, розробив ряд нових спецкурсів і розвивав 
власний науковий напрям. 

Багато років тому основним місцем роботи Сергія Олександровича став НТК “Інститут мо-
нокристалів” НАН України де він працював на посаді старшого наукового співробітника з 2002 
року. Він був досвідченим хіміком, якій завжди ретельно і глибоко вникав у наукові проблеми, 
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мав глибокі знання та широку ерудицію, брав участь у виконанні багатьох проектів, у тому 
числі міжнародних. У лабораторії, в якій працював Сергій Олександрович чи до якої він просто 
заходив в гості, відразу виникали живі дискусії на різні теми, як наукові так і життєві, обгово-
рювались цікаві задачі і проблеми. 

Сергій Олександрович завжди був життєлюбним оптимістом. А той період, коли він боровся 
з хворобою, показав, що незважаючи на зовнішню м’якість він був ще й сильним духом! 

Його передчасна смерть - це непоправна втрата для рідних та друзів, для колективів НТК 
“Інститут монокристалів” та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 
Пам’ять про нього завжди залишиться в наших серцях. 

Друзі і колеги 
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