
Вісник Харківського національного університету. 2005. № 669. Хімія. Вип.13(36) 

11 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

(К 200-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ) 

Хроника 
25-26 мая 2005 г. в университете состоялся научный семинар «Актуальные проблемы хими-

ческого материаловедения”, посвященный 200-летию кафедры химического материаловедения. 
Программа семинара включала как сообщения, посвященные истории кафедры, так и научные 
доклады, освещающие современное состояние и перспективы химического материаловедения, 
физической и аналитической химии поверхности. В семинаре приняли участие ученые Харько-
ва, гости из Москвы и Киева. 

Были заслушаны следующие доклады: 
 
проф. Холін Ю.В. (Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна) 

„Кафедра технології – технічної хімії – хімічного 
матеріалознавства: 200 років історії” 

доц. Мірошник Л.В. (Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна) 

„Внесок проф. В.М. Толмачова в становлення і розви-
ток кафедри технічної хімії за період 1965-1990 рр.” 

акад. РАН Лунін В.В., проф. Єрьомін В.В. 
(Московський державний університет 
ім. М.В. Ломоносова) 

„Эксперименты в российском химическом образова-
нии и их возможные последствия" 

проф. Яцимирський В.К. (Київський націо-
нальний університет ім. Тараса Шевченка) 

„Каталітичні системи на основі багатокомпонентних 
оксидів 3d-металів та вуглецевих нанотрубок для 
реакції окиснення СО” 

проф. Тьортих В.А. (Інститут хімії поверхні 
НАН України, м. Київ) 

„Химическое и геометрическое модифицирование 
кремнеземных матриц” 

проф. Мчедлов-Петросян М.О.  
(Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна) 

„Электрический потенциал на поверхности наноча-
стиц в лиофильных дисперсных системах” 

проф. Тарасенко Ю.О. (Інститут сорбції і 
проблем ендоекології НАН України, м.Київ) 

„Кислотно-основные взаимодействия комплексов 
благородных металлов с активированными углями” 

проф. Зайцев В.М., Халаф В.А. (Київський 
національний університет ім. Тараса  
Шевченка) 

„Химически модифицированные кремнеземы для 
концентрирования и мониторинга фенолов” 

проф. Коробов О.І. ( Харківський націона-
льний університет імені В.Н.Каразіна) 

„Гомогенная и гетерогенная кинетика: различия без 
общности” 

проф. Лузанов А.В. (НТК Інститут моно-
кристалів НАН України, м.Харків) 

„Квантовая химия: проблема интерпретации” 

проф. Логінова Л.П. (Харківський націона-
льний університет імені В.Н. Каразіна) 

„Мицеллярные элюенты в тонкослойной и жидкост-
ной хроматографии” 

доц. Єреміна О.А. (Московський державний 
університет ім. М.В. Ломоносова, факультет 
наук про матеріали) 

„Химические приемы модифицирования  микрострук-
туры и фазового состава материалов, обладающих 
колоссальным магнетосопротивлением” 

с.н.с. Воронін Є.П. (Інститут хімії поверхні 
НАН України, м. Київ) 

„Адсорбционное модифицирование высокодисперс-
ного кремнезёма полимерами и биологически актив-
ными соединениями в условиях отсутствия жидкой 
фазы” 

  
 
 
 


