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Василю Васильовичу Сухану - 80 років

23 серпня 2016 р. виповнилось 80 років Василю 
Васильовичу Сухану - яскравому представникові 
всесвітньо відомої наукової школи з аналітичної 
хімії академіка А.К. Бабка, знаному хіміку-
аналітику, чесній, порядній і принциповій людині, 
здібному організатору, талановитому вченому і 
викладачу Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, який все своє творче життя 
присвятив розвиткові аналітичній хімії в Україні. 

Сухан Василь Васильович народився 23 серпня 
1936 року в селищі Чинадієво Свалявського району 
Закарпатської області в сім’ї селянина. Після 
закінчення у 1953 році середньої школи поступив 
на хімічний факультет Ужгородського державного 
університету, який закінчив у 1958 році. До вступу в 
аспірантуру працював спочатку змінним майстром 
в Свалявському лісохімічному заводі, а потім 
інженером-хіміком в Ужгородському державному 
університеті. У 1960 році поступив на навчання 
в аспірантуру у відділ полімерів НДІ фізіології 
рослин АН УРСР (м. Київ), після закінчення якої 
був направлений на роботу в Київський державний 
університет імені Тараса Шевченка, де на посаді 
професора кафедри аналітичної хімії працює зараз. 
У 1964-1965 р.р. проходив наукове стажування 
в Інституті неорганічної хімії університету  
м. Лейпциг (Німеччина). Кандидатську дисертацію 
захистив у 1963 р., докторську дисертацію у  
1981 р., у 1983 р. одержав атестат професора 
кафедри аналітичної хімії. В.В. Сухан відомий 
спеціаліст у галузі аналітичної хімії, який розробив 

наукові засади створення нових екстракційних 
систем. В його роботах метод рідин-рідинної 
екстракції було поєднано не лише з фотометричним, 
але й з атомно-абсорбційним детектуванням, що 
забезпечило додаткове підвищення чутливості 
та вибірковості створюваних комбінованих 
екстракційних методів аналізу.

У співавторстві він розробив чисельні мето-
дики спектрофотометричного і атомно-абсорб-
ційного аналізу продукції чорної і кольорової ме-
талургії, об’єктів довкілля, лікарських засобів, 
харчових продуктів, брав участь у проведенні 
атестації державних стандартних зразків металів і 
сплавів для сертифікації матеріалів металургійної 
промисловості тощо.  В.В. Сухан зробив також 
значний внесок у розвиток адсорбційних методів 
аналізу із застосуванням модифікованих сорбентів, 
розробку організованих середовищ поверхне-
во-активних речовин для розділення, концентру-
вання і високочутливого визначення аналітів різної 
природи у складних об’єктах.

Наукові розробки В.В. Сухана зі співробітниками 
висвітлені у понад 500 наукових працях. Серед 
них чисельні статті у вітчизняних і міжнародних 
журналах, дві фундаментальні монографії  
(И.В. Пятницкий, В.В. Сухан «Аналитическая химия 
серебра», М.: Наука, 1975, 263 с.; И.В. Пятницкий, 
В.В. Сухан «Маскирование и демаскирование в 
аналитической химии», М.: Наука, 1990, 222 с.), 
оригінальний підручник (Б.Й. Набиванець,  
В.В. Сухан, Л.В. Калабіна «Аналітична хімія 
природного середовища», К.: Либідь, 1996, 304 с.), 
має понад 40 авторських свідоцтв на винаходи 
та патентів України, опублікував сім навчальних 
посібників, два навчальні посібники перекладені 
ним з німецької та російської мов. Він є 
співавтором 9-ти навчально-методичних розробок. 
Під науковим керівництвом В.В. Сухана захищені 
9 кандидатських дисертацій за спеціальністю 
«Аналітична хімія». 

Сухан В.В. читає нормативні курси з аналітичної 
хімії для студентів хімічного, біологічного та 
географічного факультетів, що проходять підго-
товку за ОР Бакалавр. 

Поряд з науковою діяльністю В.В. Сухан 
здійснює велику науково-організаційну роботу: 
упродовж 1986-2000 р.р. він завідував кафедрою 
аналітичної хімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, з 1986 по 1997 
р. двічі обирався деканом хімічного факультету. З 
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1968 р. В.В. Сухан є членом (заступником голови) 
спеціалізованої ради по захисту докторських 
дисертацій в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, входив до 
складу спеціалізованих рад у фізико-хімічному 
Інституті імені О.В. Богатського НАН України  
(м. Одеса) та в Інституті колоїдної хімії і хімії 
води імені А.В. Думанського НАН України (м. 
Київ). Упродовж 1996–2002 р.р. В.В. Сухан бв 
співголовою Наукової ради з проблем аналітичної 
хімії НАН України.

Впродовж багатьох років В.В. Сухан входив до 
складу редколегій авторитетних наукових хімічних 
журналів «Український хімічний журнал» та «Хімія 
і технологія води», був організатором і головою 
оргкомітету багатьох Всеукраїнських конференції з 
аналітичної хімії.

Наукові доробки В.В. Сухана відзначені 
нагородами – він Лауреат премії Л.В. Писар-
жевського НАН України (1991 р.), Лауреат премії 
Шевченка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (1994 р.), у 2006 р. обраний 
Почесним доктором Ужгородського національного 
університету, він Соросівський професор (1996, 
1998 р.р.)

За розвиток освіти в Україні В.В. Сухан 
нагороджений Міністерством освіти і науки України 
у 2006 р. нагрудним знаком «Петро Могила»,  у 
2015 р. нагороджений Відзнакою Вченої ради 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, а у 2009 р. Указом Прези-
дента України удостоєний Почесного звання  
«Заслужений працівник освіти України».

Колектив кафедри аналітичної хімії  Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, а також редакції журналу «Методи і об’єкти хімічного аналізу» 
щиросердно вітають ювіляра і зичать міцного здоров’я і творчого довголіття!  


