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Я, Сухий Костянтин Михайлович, громадянин України, українець, народився 28 

липня 1976 року у м. Дніпропетровськ. Батько – Сухий Михайло Порфирійович, мати – 

Суха Ніна Кузьмівна. І батько і матір свого часу навчалися у, тоді, Дніпропетровському 

хіміко-технологічному інституті. 

У 1993 році поступив у Державний хіміко-технологічний університет, у 1995 році 

перевівся і у 1998 році з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України 

та здобув кваліфікацію спеціаліста.  

З 1998 року працюю у Державному вищому навчальному закладі “Український 

державний хіміко-технологічний університет”. З 1998 по 2001р. аспірант кафедри 

переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів. Кандидат хімічних наук 

з 2002р. за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Доктор технічних 

наук з 2014 р. за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних 

матеріалів. Вчене звання професора кафедри переробки пластмас та фото-, нано- і 

поліграфічних матеріалів присвоєно у 2018 році. 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах 

освіти: з 2001 р. по 2004 р. – асистент; з 2004 р. по 2015 р. – доцент; з 2017 р. до цього 

часу – професор кафедри переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних 

матеріалів, з 2014 р до цього часу – декан факультету технології органічних речовин та 

біотехнології. 

Наукові інтереси - технологія полімерних і композиційних матеріалів 

конструкційного призначення, розробка безводних льоточних мас для доменного 

виробництва, енергетика, джерела акумулювання та генерації енергії, сенсорна техніка, 

низькотемпературні паливні елементи, синтез елементоорганічних полімерів; 

дослідження структури, теплофізичних властивостей та релаксаційних характеристик 

іоногенних полімерів та нанокомпозитів; полімерні електроліти для електрохімічних 

пристроїв; наноматеріали на основі полііоненів та силікатів; наукові основи створення 

модифікованих наповнювачів, стабілізаторів, активаторів; модифікація полімерних 

композиційних матеріалів іоногенними полімерами. 

 У 2016-2017 рр. був керівником прикладної держбюджетної НДР "Енергетичні 

комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних 

колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулюючих матеріалів ". З 2019р. керівник 

прикладної держбюджетної НДР " Розробка технологій створення та експлуатації 



нанокомпозитних сорбентів “силікагель-кристалогідрат” для адсорбційних 

перетворювачів низькопотенційної теплової енергії”. 

Наразі маю 168 опублікованих наукових праць, з яких 5 монографій, 25 наукових 

праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science (h-index – 5, 

Sukhyy, Kostyantyn M. AU-ID 8711123800), 23 патенти України. 

Приймав участь у реалізації міжнародних науково-дослідних проектів 

Українсько-болгарського проекту M/228-2006 “Solid polymeric electrolytes based on 

polymer quaternary ammonium salts for lithium current sources”, Українсько-угорського 

проекту М/100-2005 “ Development of polymer composites reinforced with basalt fibers 

”.Приймав участь у реалізації проекту Державного Фонду Фундаментальних 

Досліджень_МОН України № 03.07/164 “Синтез нових гетероланцюгових сполук та 

полімерів, дослідження фізико-хімічних основ модифікації ними еластомерних та 

полімерних матеріалів”, гранту Президента України GP/F11/0043 “Розробка 

нанокомпозитів на основі шаруватих силікатів і полімерних четвертинних амонієвих 

солей (ПЧАС) як носіїв модифікуючих добавок з регульованим комплексом 

властивостей для використання в процесах гумового виробництва”.  

З 2015 р. є членом двох спеціалізованих вчених рад при ДВНЗ «УДХТУ» для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) наук за 

спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія 

полімерних та композиційних матеріалів».  

З 2015 року є членом експертної ради МОН України "Фізико-технічні проблеми 

матеріалознавства".  

Маю Почесну грамоту МОН України (2018 р.) – за вагомий особистий внесок у 

забезпечення розвитку освіти і науки та багаторічну сумлінну працю. За запрошеннями 

іноземних вчених протягом останніх років виступив із науковими доповідями на 

симпозіумах та ділових зустрічах у Франції, Німеччині, Польщі, Греції. Є членом 

редколегій двох наукових журналів «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази 

Scopus, членом оргкомітетів міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та 

Україні. У 2018 році обраний академіком Академії наук Вищої школи України. 

Займаюся спортом, є багаторазовим чемпіоном України та призером чемпіонату 

Європи 2012 р. з веслування. 

Одружений, жінка – Суха Ірина Валеріївна. Виховую двох  синів – Михайла та 

Володимира, та доньку Марію. 

Судимостей ні я , ні мої рідні не мали, під слідством не перебували. 

 

 

м. Дніпро, 2019 р.                                                                            


