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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 
ТИХОНА МАКСИМОВИЧА ПОЛОНСЬКОГО 

 
Кожен із нас за життя пересікається з особистостями, роль та значимість яких 
особливо яскраво бачиться та оцінюється post factum, здалека. До таких особис-
тостей належить Тихон Максимович Полонський, кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри фізичної та колоїдної Львівського університету, який пішов з життя в 
2000 році, не доживши два роки до свого 100-річного ювілею.  

Т.М. Полонський народився 2 липня 1902 року в с. Яблунівка Пирятинського 
району Чернігівської облаcті в родині селянина. В 1928 році закінчив фізико-хе-
мічне відділення Харківського інституту Народної Освіти за спеціальністю "фізич-
на хемія". Свою наукову діяльність Т.М.Полонський почав в м. Харкові в Науко-
во-дослідному інституті хемії. В 1929–1932 р.р. навчався в аспірантурі цього ж 
інституту. Кандидатську дисертацію на тему «Вплив нейтральних солей на капі-
лярну активність органічних речовин» захистив в 1936 р. В 1938 р. йому було 
присвоєно наукове звання доцента. 

Після закінчення аспірантури по 1941 р. – доцент Харківського державного уні-
верситету, зав. лабораторією Науково-дослідного інституту хемії. Під час Великої 
Вітчизняної війни з 1941 по 1945 р.р. – зав. центральною хемічною лабораторією 
Маріінського (Кемеровська обл.) заводу технічного спирту. Нагороджений медал-
лю "За доблестный труд".  

З 1945 року наукова й педагогічна діяльність Полонського Т.М. пов'язується зі 
Львівським університетом. Він належить до групи вчених серед яких Деркач Федір 
Андрійович – перший декан хемічного факультету, завідувачі кафедр Черкашин 
Евген Евгенович, Юрженко Олександр Іванович, Золотухін Василь Костянтино-
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вич, Землянський Микола Іванович – завдяки невтомній праці, педагогічному хис-
тові та їхнім науковим досягненням були закладені засади, якими і сьогодні сла-
виться хемічний факультет Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Це високий рівень викладання, невтомний науковий пошук, неформаль-
ність і демократизм у взаємовідносинах між професорсько-викладацьким складом, 
студентами й співробітниками.  

З 1945 року до виходу на заслужену пенсію Полонський Т.М. працював доцен-
том кафедри фізичної та колоїдної хемії Львівського університету. В 1949 – 
1950 р.р. – декан хемічного факультету. З 1960 по 1965 р.р. – завідувач кафедрою 
фізичної та колоїдної хемії. 

Полонський Т.М. – відомий вчений в галузі фізико-хемії дисперсних систем та 
поверхневих явищ. Його кандидатська дисертація «Влияние нейтральных солей на 
капиллярную активность органических веществ» була вагомим внеском в розвиток 
вчення про поверхневу активність органічних речовин і високо оцінена всесвітньо 
відомими вченими в цій області (П.О Ребіндер, А.В. Думанський, Ф.Д. Овчарен-
ко). По справжньому талант Т.М.Полонського як науковця відкрився в післявоєнні 
роки. Віддаючи багато сил організації та налагодженню навчального процесу на 
хемічному факультеті Львівського університету, Т.М. Полянський велику увагу 
приділяв організації наукової роботи. На кафедрі фізичної та колоїдної хімії По-
лонський Т.М. першим у західному регіоні започаткував цикл робіт з дослідження 
колоїдно-хемічних властивостей природних бентонітових глин та цеолітів – ефек-
тивних адсорбентів, каталізаторів багатьох хеміко-технологічних процесів.  

Було показано, що термічна обробка та збільшення ступеня дисперсності істот-
но впливають на адсорбційну здатність бентонітів, збільшуючи їхню ємність. Ад-
сорбційна здатність бентонітів пов’язана з природою обмінних катіонів в структу-
рі поверхневого іонообмінного комплексу. Дослідження коагуляційного структу-
роутворення в суспензіях катіонзаміщених бентонітів показало, що міцність коагу-
ляційної структури, крім природи поверхні дисперсної фази й концентрації, зале-
жить від температури формування структури. З підвищенням температури міц-
ність структури зростає до певної межі. Було показано, що такий характер впливу 
температури на міцність коагуляцій них структур можна поширити на типово ко-
лоїдно-дисперсні системи – золі. Під керівництвом Т.М. Полонського на кафедрі 
фізичної та колоїдної хемії Львівського університету також було започатковано 
цикл робіт з вивчення адсорбційної здатності цеолітів (асп. Банах О.С.). Було пока-
зана можливість їх використання як молекулярних сит для розділення азеотропних 
сумішей.  

В подальшому зусилля Т.М. Полонського як вченого були спрямовані на вив-
чення закономірностей адсорбції макромолекул із розчинів на твердій поверхні 
(асп. Солтис М.М., Закордонський В.П., Сеньків Н.П.). Завдяки цим роботам були 
одержані результати, які мали принципове значення не тільки для розробки теоре-
тичних засад адсорбції макромолекул на твердій поверхні (вплив молекулярної ма-
си, гнучкості макроланцюга, термодинаміки адсорбції макромолекул із мало кон-
центрованих розчинів тощо), але і мали важливе значення для вирішення цілої 
низки хеміко-технологічних задач.  

Т.М. Полонський є автором більш як 60 наукових публікацій та наукових роз-
робок, захищених авторськими свідоцтвами, лауреат Виставки досягнень народно-
го господарства СРСР.  
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Завдяки невтомній праці Полонського Т.М. були закладені основи викладання 
колоїдної хемії для студентів хемічного факультету Львівського університету, за-
початковано колоїдно-хемічний напрям наукових досліджень, підготовлена чис-
ленна група науковців, які і сьогодні плідно працюють в царині фізико-хемії дис-
персних систем і поверхневих явищ, здобутки та досягнення яких відомі далеко за 
межами України. 
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