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Цієї осені в нашому університеті відзначають славетну дату – 130-річчя з дня заснування
Харківського практичного технологічного інституту, який згодом перетворився на
найсучасніший навчальний заклад – Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» – один з провідних дослідницьких вишів на тільки України, а й
світового простору. Істотно, такий непересічний факт не лишився непоміченим в наукових
колах країни, і за пропозицією Наукової ради НАН України з проблеми «Електрохімія» та
активної підтримки Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України, наш
університет разом з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна було
обрано місцем проведення міжнародної конференції «VІІ Український з’їзд з електрохімії»
під гаслом «Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво». Він відбудеться
21–25 вересня цього року.
І для цього були вагомі підстави – минуло 10 років (не ювілей – та все ж таки!) з часу
проведення ІV з’їзду на базі нашого СОТ «Політехнік» на березі Чорного моря. Учасники
форуму надовго зберегли тепло тієї осені, тому «Студентський» ще декілька разів був
місцем проведення Виїзних сесій Наукових рад НАН України з проблем «Електрохімія» та
«Неорганічна хімія», організатором яких були науковці нашого університету. Та то вже
історія.
Нагальною проблемою сьогодення є проведення на високому рівні чергового
електрохімічного з’їзду, метою якого стане обговорення наукових та практичних проблем
електрохімічних технологій і шляхів їх вирішення в Україні та інших країнах, розробка
пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення пріоритетних напрямків розвитку науки на
підприємствах, в університетах, закладах Академії наук, встановлення творчих контактів між
вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом. До
наукової програми цьогорічного форуму включено понад півтори сотні доповідей з
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актуальних науково-практичних завдань за пріоритетними напрямками: електрокаталіз,
аналітична електрохімія, кінетика найважливіших електродних процесів, електрохімія
органічних сполук, хімічні джерела електричної енергії, новітні матеріали, наноелектрохімія,
гальванохімічні процеси нанесення покриттів металами і сплавами, оксидні та конверсійні
покриття, теорія і практика іонних провідників, високотемпературна електрохімія,
електрохімічні проблеми корозії і протикорозійного захисту металів та ін.
Ще однією визначальною рисою з’їзду стане виставка наукової літератури та архівних
документів з нагоди 160-ї річниці з дня народження видатного вченого в галузі фізичної та
органічної хімії, заслуженого професора, із 1915 року до 1918 року – директора Харківського
технологічного інституту Івана Павловича Осипова, а згодом – встановлення меморіальної
дошки (див. 4 стор. цього випуску).
Сподіваємось, що VІІ Український з’їзд з електрохімії зможе стати значною подією в житті
наукової спільноти та суттєвим внеском у розбудову освіти і економіки України! Запрошуємо
науковців і студентство до участі в форумі.


