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Ювілеї

ГЛИБОКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ
Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України – 25!

В Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 
НАН України 11 травня 2011 р. відбу-

лися дві урочисті події: відзначення 25-річ-
чя цієї наукової установи і відкриття 
пам’ятної дошки-барельєфа її засновникові 
і першому директору академікові НАН 
України Олексію Олексійовичу Чуйку 
(1930–2006).

У ювілейному заході брав участь пре-
зидент НАН України академік НАН 
України Б.Є. Патон. Серед гостей були 
ака де мік-секретар Відділення хімії НАН 
Украї ни ака д. В.В. Гончарук, директор 
Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім. В.І. Вер надського НАН України акад. 
С.В. Волков, директор Інституту фізич-
ної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 
України акад. В.Г. Кошечко, директор Ін-
ституту біоорганічної хімії та нафтохімії 
НАН України акад. В.П. Кухар, директор 
Інституту сорбції та проблем ендоеколо-
гії НАН України акад. В.В. Стрелко, за-
ступник голови Святошинської район-
ної в м. Києві державної адміністрації 
О.Д. Донець, представники академічних 
установ НАН України, НАМН України, 
Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка, НТУУ «Київський 
політехнічний інститут», Прикарпатсько-
го національного університету ім. Васи-
ля Стефаника, інших наукових і освітніх 
центрів.

Відкриваючи барельєф видатному вче-
ному, Б.Є. Патон нагадав про наукові здо-
бутки О.О. Чуйка, відмітив його організа-
торський талант, розповів, скільки всього 
Олексій Олексійович устиг зробити, який 
добрий і незабутній слід залишив у долях 
багатьох людей.

Урочисте засідання вченої ради, присвя-
чене ювілею, відкрив академік-секретар 
Відділення хімії НАН України В.В. Гонча-
рук. Він привітав колектив інституту, зачи-
тав вітальний адрес Президії НАН України, 
вручив грамоти Відділення хімії групі спів-
робітників. Особливо відзначено доктора 
фізико-математичних наук В.О. Покров-
ського, доктора хімічних наук Л.О. Бєля-
кову, доктора хімічних наук В.А. Тьортих, 
провідного наукового співробітника канди-
дата хімічних наук Г.П. Приходька. Заступ-
ник голови Святошинської райдержадмі-
ністрації Києва О.Д. Донець також вручив 
Грамоти і Подяки голови Святошинської 
РДА 10 працівникам інституту.

З нагоди 25-річчя ІХП вчена рада при-
йняла рішення про започаткування заохо-
чувальної відзнаки — Грамоти Інститу ту 
хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН Укра-
їни для стимулювання старанної праці 
співробітників його наукових і науково-
допоміжних відділів.

З вітальною промовою виступив і дирек-
тор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуй-
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ка чл.-кор. НАН України М.Т. Картель. Він 
нагадав про основні етапи формування за-
кладу, відзначив людей, причетних до його 
створення, розповів про основні результа-
ти, одержані в останні роки, окреслив пер-
спективи наукових напрямів, на яких зосе-
реджено діяльність колективу.

Представники академічної науки і нау-
ково-освітніх центрів України зауважили, 
що, незважаючи на досить молодий вік, ін-
ститут досяг значних успіхів у багатьох га-
лузях — теорії хімічної будови і реакцій-
ної здатності поверхні твердих тіл, медико-
біологічних і біохімічних проблемах по-
верхні, фізико-хімії поверхневих явищ, 
одержанні наноматеріалів (у тому числі на 
основі оксидних і вуглецевих систем, їх мо-
дифікованих форм і композитів).

На урочистостях були присутні й іно-
земні вчені, зокрема з Росії, Білорусі, Гру-
зії, Вірменії, Азербайджану, Греції, Угорщи-
ни, Польщі, Великої Британії. Гості зазна-
чили, що інститут активно розвиває міжна-
родні наукові зв’язки, сприяє утвердженню 
пріоритетів української науки на світовому 
рівні, налагоджує плідні стосунки з провід-
ними науковими центрами.

Урочисте засідання вченої ради закінчи-
лось переглядом відеофільму «Сторінки з 
життя інституту», кадри якого відобразили 
історію установи, починаючи з 70-х рр. ХХ ст. 
Так, так, хоча ІХП офіційно існує лише 
чверть століття, його профільна діяльність 
почалася ще задовго до 1986 р. Вона нероз-
ривно пов’язана зі справами і науковими 
інтересами засновника, першого директора, 
доктора хімічних наук, академіка НАН 
України, академіка Академій технологічних 
наук України і РФ, лауреата Державних 
премій СРСР і України Олексія Олексійо-
вича Чуйка — талановитого вченого, відо-
мого фахівця в галузі хімії, фізики, техно-
логії поверхні.

Народився він на Ставропіллі в селян-
ській родині 28 серпня 1930 р. Після закін-
чення семирічки і гірничо-металургійного 

технікуму протягом трьох років служив 
танкістом, а в 1953 р. став студентом хіміч-
ного факультету Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка.

Закінчивши ВНЗ, дістав направлен-
ня на роботу в Інститут фізичної хімії ім. 
Л.В. Писаржевського АН УРСР, де ще в 
перших роботах (1961–1964) запропонував 
методи модифікування поверхні кремнезе-
му алкіл-, олефіно-, аміно-, карбоксилуміс-
ними сполуками для одержання хімічно ак-
тивних наповнювачів полімерів, адсорбен-
тів. Результати цих досліджень стали осно-
вою його кандидатської дисертації (1963), 
а докторська (1972) була присвячена при-
роді активних центрів поверхні кремнезе-
му, хімічних реакцій, адсорбційних взаємо-
дій на поверхні.

В ІФХ АН УРСР у 1973 р. створено від-
діл хімії поверхні, який очолив доктор хі-
мічних наук О.О. Чуйко. Там не лише про-
водили експериментальні дослідження, а й 
широко використовували теоретичні мето-
ди, що глибше показували фізико-хімічні 
закономірності аналізованих процесів. Дані 
про закономірності хімічних реакцій за 
участю активних центрів поверхні кремне-
зему стали підґрунтям технологічних мето-
дів синтезу кремнеземів з різноманітними 
хімічно закріпленими функціональними гру-
пами. Було запропоновано шляхи активації 
поверхні в умовах, які знижують енергови-
трати в низці технологічних процесів.

Науково-технологічну розробку, по в’я-
зану зі створенням виробництва дисперс-
них кремнеземів з хімічно модифікованою 
поверхнею та їхнім застосуванням як за-
гусників мастильних матеріалів, відзна-
чено Державною премією УРСР у галу-
зі науки і техніки за 1972 р. Серед лауре-
атів були представники академічної науки 
(О.О. Чуйко, І.Є. Неймарк, В.А. Тьортих), 
промисловості (М.В. Хабер), галузевого ін-
ституту, де винайдено низку перспектив-
них мастил для Волзького автомобільного 
заводу і підприємств текстильної промис-
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ловості (Ю.Л. Іщук, О.І. Уманська). Поза 
всяким сумнівом з позицій сьогодення ця 
розробка виступає одним з перших зразків 
нанотехнологій.

Виконані з поч. 80-х рр. ХХ ст. під керів-
ництвом О.О. Чуйка дослідження побу-
довано на новому теоретичному розумінні 
хімії поверхні дисперсних оксидів кремнію, 
алюмінію, титану, заліза, змішаних оксид-
них систем, вуглецевих твердих тіл, що 
враховувало відмінності енергетичних ста-
нів атомів у поверхневому шарі. Розроб-
лено методи теоретичного моделювання 
будови твердих тіл, їхньої поверхні, кванто-
во-хімічного аналізу електронного стану 
структурних фрагментів, адсорбційних ком-
п лексів, поверхневих сполук, енергетики 
елементарних взаємодій на поверхні. На 
цій основі розвинено уявлення про приро-
ду активних центрів поверхні дисперсних 
кремнеземів, установлено на молекулярно-
му рівні закономірності перебігу адсорб-
ційних і хемосорбційних процесів, сформу-
льовано принципи стереохімічної відповід-
ності між поверхневими функціональними 
групами й молекулами реагентів у випадку 
реалізації конкретних адсорбційних станів. 
Ці передові досягнення сформувались у 
відділі хімії поверхні Інституту фізичної 
хімії ім. Л.В. Писаржевського, проте колек-
тив відділу і його керівник прагнули біль-
шого — для реалізації планів і задумів не-
обхідно було одержати «автономію».

Відповідно до постанови Президії АН 
УРСР на основі відділів хімії поверхні (ке-
рівник — чл.-кор. АН УРСР О.О. Чуйко), 
хемосорбції (керівник — к.х.н. В.А. Тьор-
тих), а також Спеціального конст рук тор-
сько-технологічного бюро ІФХ АН УРСР 
у 1983 р. створено Відділення хімії поверх-
ні Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писар-
жевського АН УРСР.

Роботи Відділення (1983–1986), по суті, 
заклали основи сучасної фізичної хімії по-
верхні. Завдяки теоретичним і експеримен-
тальним дослідженням природи поверхні 

оксидних і деяких інших дисперсних твер-
дих тіл синтезовано нові матеріали, які зна-
йшли застосування в промисловості, сіль-
ському господарстві, медицині тощо. По-
над 200 наукових публікацій, близько 170 
авторських свідоцтв, 11 патентів США, 
ФРН, Японії, Великої Британії, Франції — 
ось далеко не повний доробок учених ВХП, 
який не лише зробив можливим упрова-
дження одержаних результатів в народне 
господарство, а й заклав підвалини акаде-
мічного інституту.

Згідно з постановами Ради Міністрів 
УРСР і Президії АН УРСР у 1986 р. у Києві 
створено Інститут хімії поверхні АН УРСР 
— першу в Радянському Союзі академічну 
установу з вивчення фундаментальних і при-
кладних аспектів хімії, фізики, технології 
дисперсних твердих тіл. Протягом 1986 р. тут 
засновано ще три наукових відділи й 9 лабо-
раторій, загальна кількість яких була 5 і 13 
відповідно. Серед допоміжних підрозділів 
функціонували планово-ви роб ничий відділ, 
група ма те рі ально-технічного забезпечення, 
бухгалтерія, відділ кадрів, юридична служба, 
відділ капітального будівництва. Створення 
ос таннього зумовлене установчою постано-
вою Президії АН УРСР на період капіталь-
ного будівництва і введення в дію лаборатор-
ного корпусу інституту (1986–1990). Ново-
створена установа займала на правах оренди 
площі ІФХ ім. Л.В. Пи саржевського АН 
УРСР.

У 1986 р. інститут виконував 5 НДР, дві 
з яких — за рішенням Державного комітету 
з науки і техніки СРСР. Він брав участь у 
Комплексній програмі науково-технічного 
прогресу країн-членів Ради економічної 
взаємодопомоги, Продовольчій програмі 
СРСР, Загальносоюзній науково-технічній 
програмі «Розробка та впровадження в 
практику методів та засобів діагностики 
і корекції порушень внутрішнього сере-
довища організму людини», Республікан-
ській науковій програмі «Розробка науко-
вих основ прогресивних біотехнологій для 
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Засновник і перший директор Інституту хімії по-
верхні ім. О.О. Чуйка НАН України академік НАН 
України О.О. Чуйко (2005 р.)

потреб медичної практики, сільського гос-
подарства, промисловості і охорони навко-
лишнього середовища».

Серед розробок, упроваджених упер-
ше в 1986 р., слід також назвати реагент-
піногасник бурових розчинів МАС-200Ц, 
ротаторну плівку підвищеної тиражостій-
кості марки Б-2, нікельовані порошки ні-
триду бору та ін. Значну допомогу в органі-
зації інституту надавали академік А.Д. Кун-
цевич і генерал-полковник хімічних військ 
Міністерства оборони СРСР В.К. Пікалов, 
які добре знали потенціал колективу в реа-
лізації різних завдань.

Керівництво установи приділяло особли-
ву увагу кадровому наповненню наукових 
відділів і лабораторій. У 1986 р. тут працю-
вали 207 осіб, серед яких 75 — наукові спів-
робітники (2 доктори наук і 73 кандидати 
наук). За посадами було 2 пр.н.с., 33 с.н.с., 
17 н.с., 24 м.н.с. Цього ж року в ІХП ство-
рено раду молодих учених і спеціалістів. 
Працювало 5 наукових семінарів-відділів, 
а також науковий семінар «Хімічні реакції 
на поверхні дисперсних твердих тіл» На-
укової ради АН УРСР з проблеми «Хімія 
поверхні і технологія модифікування дис-
персних окислів».

У перший рік роботи опубліковано 28 ста-
тей, 43 подано до друку. Велику увагу при-
ділено патентно-ліцензійній роботі. Вико-
нання інститутом і його госпрозрахункови-
ми підрозділами НДР і ДКР завжди супро-
воджували патентні дослідження. Тож ІХП 
подав 39 заявок на видачу авторських сві-
доцтв і одержав 17 позитивних рішень. За 
високий науково-технічний рівень розро-
бок у 1986 р. установу нагороджено дипло-
мом ІІІ ступеня ВДНГ УРСР.

Інститут хімії поверхні АН УРСР з пер-
ших днів Чорнобильської катастрофи залу-
чено до ліквідації наслідків аварії. У гра-
нично стислі терміни його вчені здійсни-
ли низку актуальних розробок, у реалізації 
яких на території ЧАЕС і в прилеглій зоні 
брали активну участь 28 співробітників.

Починаючи з травня 1986 р., інститут 
розгорнув комплексні науково-практичні 
роботи, спрямовані на створення компози-
ційних матеріалів для локалізації, дезакти-
вації, запобігання повторному радіоактив-
ному забрудненню поверхонь об’єктів 
ЧАЕС. Експериментальні дослідження й 
удосконалення рецептур одержання компо-
зитів проводили у своїх лабораторіях, у 
СКТБ, на Калуському дослідному вироб-
ництві, Сиваському дослідно-екс пе ри мен-
тальному заводі, безпосередньо на терито-
рії ЧАЕС, у Прип’яті, де постійно працюва-
ли групи співробітників ІХП. Ефективність 
матеріа лів і способів їхнього застосування, 
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що їх розробили науковці інституту, висо-
ко оцінили військові спе ціа лісти-хіміки, 
що дало поштовх спільній роботі в зоні ава-
рії під керівництвом командувача хімічни-
ми військами МО СРСР генерала В.К. Пі-
калова.

Відповідно до постанови Президії АН 
УРСР на базі інституту в 1987 р. створе-
но Науково-технічний комплекс «Інститут 
хімії поверхні» до складу якого ввійшли: 
ІХП АН УРСР, СКТБ, ОКТБ з ДВ, Ка-
луське дослідне виробництво, Сиваський, 
Таганчанський, Чигиринський дослідно-
експериментальні заводи, а в 1990 р. сфор-
мовано Міжгалузевий науково-технічний 
комплекс із розробки матеріалів на осно-
ві високодисперсних твердих тіл — МНТК 
«Хімія поверхні», до складу якого, окрім 
інституту, увійшли СКТБ, ДКТБ, СДЕЗ, 
ЧДЕЗ, ТДЕЗ, КДВ.

Проте реалії після розпаду в 1991 р. 
СРСР були складними, незважаючи на 
оптимізм, пов’язаний з переходом економі-
ки на ринкові умови. Для широкої апроба-
ції результатів, одержаних інститутом, бра-
кувало експериментальної бази. У зв’язку з 
цим продовжували координацію досліджень, 
унаслідок чого ІХП створював спільні ла-
бораторії з Вінницьким медичним інститу-
том ім. М.І. Пирогова, з Київським інсти-
тутом удосконалення лікарів, з ВО «Елек-
трон», Сумським державним педагогічним 
інститутом, іншими установами.

Через важку економічну ситуацію як у 
державі, так і в Академії наук корпуси ін-
ституту так і не було побудовано, як це пе-
редбачали в 1986 р. Не всім академічним 
установам та їхнім підрозділам удалось пе-
режити ті часи, багато з них було реоргані-
зовано чи ліквідовано. Так сталося з СКТБ, 
з ДВ Інституту механіки ім. С.П. Тимошен-
ка НАН України, виробничі площі якого 
пустували.

У 2000 р. постановами Бюро Прези-
дії НАН України Інститутові хімії поверх-
ні передано на баланс територію, будівлі та 

наявне в них обладнання на вул. Генерала 
Наумова, 17.

Маючи власні приміщення, учені ІХП з 
2001 р. інтенсифікували роботу, внаслідок 
чого в цьому році видано двотомник «Хи-
мия поверхности кремнезема» загальним 
обсягом 1236 сторінок, опубліковано понад 
120 статей, з них 41 — в іноземних журна-
лах. Видано третій (російською мовою) й 
об’єднані англомовні 4–6 випуски збірни-
ка «Химия, физика и технология поверх-
ности».

Відділення хімії HAH України, Наукова 
рада з проблеми «Хімія і технологія моди-
фікування поверхні» спільно з дирекцією 
інституту організували і провели 21–22 
травня 2001 р. наукову сесію цього відділен-
ня і конференцію, присвячену 15-річчю ІХП 
«Фізико-хімічні і медико-біологічні пробле-
ми поверхні». З нагоди річниці за вагомий 
внесок у розвиток науки 12 співробітників і 
2 директорів дослідно-експе ри мен тальних 
заводів нагороджено грамотами Президії 
НАН України. Цього ж року вчені інституту 
вдостоєні Премії ім. Л.В. Писаржевського 
НАН України, Премії Президента України 
та НАН України для молодих вчених.

3 2000 р. значну увагу приділяли робо-
ті з науковою молоддю. Активно функціо-
нував Молодіжний науково-учбовий центр 
«Поверхня» — організаційна структура, що 
об’єднує зусилля молодих інститутських 
науковців. Одним із завдань центру був по-
шук і залучення обдарованої молоді до ви-
конання дипломних і дисертаційних робіт 
за основними науковими напрямами ІХП. 
Дирекція і колектив приділяли значну ува-
гу підготовці кадрів. Разом з Київським 
національним університетом ім. Тараса 
Шевченка у 2002 р. створено Навчально-
науковий центр «Хімія і фізика поверхні» 
для цілеспрямованої підготовки фахівців 
за профілем інституту.

У 2003 р. змінюється структура закла-
ду: наукових відділів стає два — медико-
біологічних проблем поверхні; хімії по-



ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2011, № 5 71

верхні оксидів і наноматеріалів. Вони були 
громіздкими: понад півсотні наукових пра-
цівників у кожному. У цей час в інституті 
активно реалізували систему науково-
дослідних проектів. За задумом, проект — 
це група науковців (до 10 осіб), які працю-
ють у межах відділу за затвердженим на по-
чатку року робочим планом. У кінці року 
за результатами звітів він або продовжує 
роботу, або реорганізовується, а його учас-
ників переводять в інші проекти. У сучас-
ному розумінні ці «науково-дослідні про-
екти» були не чим іншим, як неструктур-
ними лабораторіями.

Засновник і директор інституту академік 
НАН України Олексій Олексійович Чуй-
ко пішов з життя 16 січня 2006 р. Його ор-
ганізаційний талант особливо проявився 
у формуванні низки експериментальних 
підрозділів і виробництв, де широко впро-
ваджували оригінальні технології: вироб-
ництво нових селективних сорбентів, зо-
крема для збирання нафтопродуктів з по-
верхні води і ґрунту, піногасників і стабі-
лізаторів бурових розчинів, полірувальних 
речовин, вогнестійких покриттів, реагентів-
ініціаторів атмосферних опадів, захисно-
стимуляційних сумішей для передпосівно-
го обробітку насіння, ветеринарних препа-
ратів, освітлювачів і стабілізаторів напоїв, 
нетоксичних мастил, тепло- і звукоізоля-
ційних матеріалів, гідрофобізаційних і гід-
роізоляційних покриттів, електрографіч-
них матеріалів, наповнювачів полімерів, 
лаків, фарб, емалей, клеїв, олив тощо.

Постановою Президії НАН України від 
31 січня 2007 р. № 30 інституту присвоє-
но ім’я його засновника і першого дирек-
тора академіка Національної академії наук 
України О.О. Чуйка.

Протягом 2006–2007 рр. обов’язки ди-
ректора виконував доктор фізико-ма те ма-
тичних наук, професор П.П. Горбик, який 
за життя О.О. Чуйка був одним із заступ-
ників директора. Упродовж цих років ін-

ститут працював над уже започаткованими 
темами й успішно відкрив нові. Активно 
виконували програмно-цільову і конкурс-
ну тематику НАН України. У науково-
організаційному напрямі зроблено кроки 
щодо вдосконалення структури.

Схема наукових підрозділів зазнала іс-
тотних змін у 2008 р. з приходом ново-
обраного директора, чл.-кор. НАН України 
М.Т. Картеля. Скасовано систему науково-
дослідних проектів, з’явились 13 відділів і 8 
лабораторій. Систему науково-допоміжних 
та інших підрозділів істотно не трансфор-
мували, проте їх упорядкували, заново 
створили Положення про структурні під-
розділи, оновили кадри інститутських ко-
місій, внесли зміни у Статут ІХП, розши-
рили вчену раду, змінили склад Наукової 
ради з проблеми «Хімія і технологія моди-
фікування поверхні», ради молодих уче-
них. Реорганізовано тематичні семінари, 
регламентовано їх роботу тощо.

Сьогодні в інституті функціонують 14 
наукових відділів і 7 лабораторій. Діють 
науково-допоміжні відділи, а також ради, 
семінари, комісії, комітети, які служать 
ланками науково-організаційного процесу 
в житті закладу.

Таким чином, 25-річна історія Інституту 
хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН Украї-
ни насичена різними подіями, які мали як 
закономірний характер, так і часто-густо 
випадковий. За ці роки заклад еволюціо-
нував від відділу хімії поверхні в Інститу-
ті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 
АН УРСР до наукового центру з відомим 
ім’ям, з власною дослідно-виробничою ба-
зою і науковим потенціалом.
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