
“ Антон Володимирович 

Думанський – 

 фундатор сучасної 

колоїдної хімії 

(1880-1967) 



Народився А.В.Думанський 20 червня 1880 року у 

м. Іваново-Вознесенську (нині Іваново, Росія), 

куди батько майбутнього вченого, закарпатський 

українець, виїхав з тодішньої  Австро-Угорщини 

під час мадяризації 



У 1903 р. відбувся перший випуск Київського 

політехнічного інституту. Серед його випускників був і 

А.В. Думанський. Дипломна робота А.В. Думанського, 

предметом якої було дослідження “колоїдального срібла”, 

привернула увагу Д.І.Менделєєва, який оцінив ці розробки 

як такі, що “обещают много в будущем”. 



Після закінчення інституту Думанського залишили в ньому 

лаборантом кафедри загальної хімії. Багато років Антон 

Володимирович працював у Київському політехнічному 

інституті (1903-1913рр.). Його дослідження, допитливість, 

наполегливість дали можливість організувати першу 

лабораторію з колоїдної хімії. Його цікавило все: властивості 

ліофобних золів, методи їх одержання, умови їх стабільності − 

він постійно розширював наукове уявлення про їхню природу. 
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▰ У 1913 р. А.В. Думанський був запрошений на завідування 

кафедрою неорганічної хімії у щойно створеному Воронезькому 

сільськогосподарському інституті. З цього часу у Воронежі 

розгорнулася плідна і різнобічна наукова та громадська діяльність 

А.  Думанського, яка продовжувалася тут до глибокої осені 1941 р.  

▰ У 1941-1943 р.р. А. Думанський - професор Казахського 

університету в Алма-Аті.  

▰ 1943-1945р.р. - професор, завідувач лабораторії Всесоюзного 

науково-дослідного інституту хімії Міністерства харчової 

промисловості СРСР у Москві. 5 



     Видатне значення в історичному розвитку науки про колоїди 

мали роботи А. Думанського в галузі синтезу колоїдів, 

фізико-хімічного аналізу колоїдних систем, проблеми 

зв’язаної води і ліофільності дисперсних систем та їх 

практичного використання. 

 



     Під керівництвом  і за консультацією                         

А.В. Думанського підготовлено понад 50 кандидатів і 

20 докторів наук. Він автор понад 250 наукових 

праць, монографій і посібників 
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А. Думанський з 1935 року  
був автором і редактором  
«Колоїдного журналу».  
 
Помер А.В. Думанський  
14 травня 1967 року.  
 
 
З нагоди відзначення  100-річчя від дня народження 
академіка А. В. Думанського (1980 р.) його ім'я присвоєно 
Інституту колоїдної хімії та хімії води АН України 
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Використана література: 

Академік Антон Думанський, Світогляд №5, 2008, ст – 58-61 

Шевченко В.М., Підгорний А.В., Гуц Н.А. А.В. ДУМАНСЬКИЙ 

− ФУНДАТОР СУЧАСНОЇ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ (Національний 

технічний університет України “КПІ”) 

 

▰https://www.sworld.com.ua/konfer31/915.pdf  

▰file:///C:/Users/User/Downloads/svit-2008-13-5-58-goncharuk.pdf 
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