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(Об’єднана сесія наукових рад НАН України 

з проблем „Неорганічна хімія” та „Електрохімія”) 
 

28 вересня - 2 жовтня 2009 
року за ініціативою академіка 
НАН України С.В.Волкова 
(Інститут загальної та 
неорганічної хімії ім. 
В.І.Вернадського НАН України) 
на базі Національного технічного 
університету „ХПІ” проведена 
виїзна сесія наукових рад за 
тематикою „Сучасні проблеми 
неорганічної нанохімії і 
технології” у форматі 
дискусійних круглих столів. 
 
  
 
 

 
Серед учасників, а їх зібралось 

більше п’ятидесяти, – представники 
Національної академії наук та вищої 
школи України: академіки 
С.В. Волков, А.Г. Білоус, 
В.Г. Кошечко, член-кореспондент НАН 
України А.О. Омельчук, ректор 
Національного технічного 
університету „ХПІ” професор, 
Л.Л. Товажнянський, 23 доктори 
хімічних і технічних наук з різних 
регіонів і міст України (Києва, 
Харкова, Дніпропетровська, Донецька, 
Одеси, Сімферополя, Ужгорода, 
Чернівців), кандидати наук і молоді 
науковці з академічних установ і 
університетів. 

 
 
За круглими столами обговорювались стан та сучасні проблеми нанохімії: 

синтез, вивчення структур, властивостей, методів характеризації та стабілізації 
одержаних наноутворень; фізико-неорганічні та електрохімічні аспекти 
вирішення задач нанохімії для енергетики і екології, медицини і біології, 
створення багатофункціональних композитних матеріалів; технології та 



перспективи використання наноматеріалів. Своїми думками і одержаними 
результатами поділились з учасниками сесії вищезазначені провідні вчені, а 
також професори В.Ф. Зінченко, О.М. Калугін, Г.Я. Колбасов, М.Д. Кошель, 
Е.В. Панов, В.В. Приседський, М.Д. Сахненко, Г.Д. Семченко, 
В.О. Черановський, О.В. Штеменко, В.Ф. Шульгін, Л.П. Щербак. та інші. 
Активну участь в обговорюваннях взяли професори І.Є. Барчій, М.В. Ведь, 
Є.І. Гетьман, Г.І. Гринь, Н.П. Єфрюшина, С.О. Кирилов, В.І. Ларін, 
І.Й. Сейфулліна. У заключній дискусії учасники сесії підтвердили ефективність 
проведеної зустрічі, мета якої полягала у живому спілкуванні, обміні думками, 
взаємозбагаченні і співпраці, налагодженні нових контактів, обговоренні нових 
ідей і проблем неорганічної нанохімії і технології. 

 

 
 

Більш повну інформацію про сесію читайте в останньому номері 
Українського хімічного журналу за 2009 рік. 


