
 
  

  
Тихон Максимович Полонський 

 відомий вчений в галузі фізико-хімії 
поверхневих явищ та дисперсних систем, 
доцент та завідувач кафедри фізичної та 
колоїдної хімії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 

Т.М. Полонський народився 2 
липня 1902 року в с. Яблунівка 
Чернігівської області в родині селянина. 
В 1928 р. він закінчив фізико-хімічне 
відділення Харківського інституту 
Народної освіти за спеціальністю 
“Фізична хімія”. В 1929-1932 рр. навчався 
в аспірантурі Науково-дослідного 
інституту хімії (Харків); 1936 р. захистив 
кандидатську дисертацію “Вплив 
нейтральних солей на капілярну 
активність органічних речовин”. 
 З 1933 до 1941 р. – працював 
доцентом Харківського державного 
університету, завідував лабораторією 
Науково-дослідного інституту хімії. Під 

час Великої Вітчизняної війни завідував центральною хімічною лабораторією 
Маріїнського (Кемеровська обл.) заводу технічного спирту. Нагороджений медаллю “За 
доблестный труд”.  
 З 1945 р. наукова й педагогічна діяльність Полонського Т.М. пов’язана зі Львівським 
університетом. З 1945 року до виходу на заслужену пенсію Т.М. Полонський – доцент 
кафедри фізичної та колоїдної хімії. В 19491950 рр. – декан хімічного факультету; 
19601965 рр. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії. Автор понад 60 
наукових публікацій та розробок, які захищені авторськими свідоцтвами 
 Завдяки невтомній праці Полонського Т.М. були закладені основи викладання  
колоїдної хімії для студентів хімічного факультету, започатковано колоїдно-хімічний 
напрям наукових досліджень, підготовлена численна група науковців, які і сьогодні плідно 
працюють в царині фізико-хімії дисперсних систем і поверхневих явищ, здобутки та 
досягнення яких відомі далеко за межами України. Полонський Т.М. одним з перших у 
західному регіоні України започаткував цикл робіт з дослідження колоїдно-хімічних 
властивостей природних бентонітових глин та цеолітів як ефективних адсорбентів, 
каталізаторів багатьох хіміко-технологічних процесів.  

Під керівництвом Т.М. Полонського було проведено низку фундаментальних 
досліджень по вивченню закономірностей адсорбції макромолекул на твердій поверхні, 
впливу природи та гнучкості полімерного ланцюга на кінетику та термодинаміку 
адсорбційних процесів, що дало змогу глибше розкрити механізм взаємодії макромолекул 
з твердою поверхнею, виявити закономірності формування захисних полімерних шарів та 
їх вплив на стійкість високодисперсних систем. Одержані результати були використані 
при розробці нових ефективних технологій, які були успішно впроваджені у виробництво.  



Полонський Тихон Максимович відносився до тих особистостей, для яких 
характерними були скромність, людяність і чуйність, висока внутрішня культура. Свої 
глибокі знання, науковий досвід і талант він щедро передавав студентам, аспірантам, 
своїм учням. Він не дожив всього два роки до свого 100-річчя. Він був справжнім 
Вчителем. І за це йому щира вдячність і земний уклін.  
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