
 
  

 Олександр Іванович Юрженко – 
відомий вчений в галузі колоїдної хімії та 
фізико-хімії полімерів і видатний педагогом, 
якому глибоке розуміння законів фізичної хімії 
завдячує багато випускників нашого 
університету. 
 О.І. Юрженко народився 16 серпня 1910 
року у с. Баратівка Снігурівського району 
Миколаївської області в селянській родині. 
Сердню освіту він одержує у Снігурівській школі і 
вступає до Вологодського механіко-
технологічного інституту, який закінчує в 1932 р. 
 Кандидатську дисертацію на тему 
“Изучение электрофореза в коллоидных 
системах” О. І. Юрченко захищає у 1937 р. на 
засіданні Вченої ради хімічного факультету 
Ленінградського університету. У 19411945 рр. 
О.І. Юрженко працює завідувачем лабораторії 
Всесоюзного науково-дослідного інституту 
синтетичного каучуку (ВНДІСК) ім.. 

С.В.Лєбедєва у Ленінграді. У 1945 р. переїжджає до Львова на посаду завідувача кафедри 
Львівського політехнічного інституту. Докторську дисертацію “Исследование процесса 
полимеризации углеводородов в эмульсиях” О.І. Юрженко захищає у 1949 р. З цього ж 
року він  завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії Львівського 
державного університету імені Івана Франка, а з 1957 до 1960 ще й проректор з 
навчальної роботи. У 1960 р. переїжджає до Одеси, де посідає посаду ректора університету 
та засновує і завідує (до 1970 р.) кафедрою фізико-хімії полімерів та колоїдів. У 19701971 
рр. О.І. Юрженко – професор кафедри Одеського технологічного інституту ім. 
М.В. Ломоносова (тепер Одеська державна академія харчових технологій). У 19711989 рр. 
– завідувач кафедри, професор Київського технологічного інституту легкої промисловості. 
Це останнє місце його роботи, з якого він пішов на пенсію на 80 році життя. 
 Наукові інтереси заслуженого діяча науки УРСР, професора О.І. Юрженка були 
пов’язані з дослідженням закономірностей полімеризації в дисперсних системах з метою 
пошуку найбільш ефективних ініціаторів та емульгаторів для промислового синтезу 
полімерів різних типів. Ним та його учнями встановлено механізм та топохімію утворення 
синтетичних латексів; розроблено теорію поверхневого ініціювання емульсійної 
полімеризації з локалізацією процесів у визначених зонах; запропоновано ефективні 
багатофункціональні пероксидні ініціатори для низькотемпературної полімеризації та 
співполімеризації ряду мономерів; вивчено закономірності емульсійної полімеризації зі 
застосуванням нових типів неіоногенних емульгаторів та запропоновано до застосування 
найбільш ефективні їх різновиди.  

Наукові школи започатковані О.І. Юрженком у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка та Одеському національному університеті імені 
І.Мечникова продовжують плідно працювати і розвивати українську полімерну науку. 

 



 Наукова і педагогічна діяльність професора О.І. Юрженка відзначена Орденом 
Трудового Червоного Прапора (1961 р.), званням лауреата премії ім. С.В.Лебедєва АН 
УРСР (1947 р.). 
 Помер професор Олександр Іванович Юрженко 19 червня 1999 р. у Києві. 


