
ВЕЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

Доктор хімічних наук, професор 

Завідуючий кафедрою фізичної хімії ДВНЗ 

“Український державний хіміко-технологічний 

університет” 

 

Народився 21 жовтня 1960 року в місті Кривий Ріг 

(Україна). У 1983 р. закінчив з відзнакою хімічний 

факультет Дніпропетровського державного університету, 

у 1988 році – аспірантуру, а у 1999 - докторантуру при 

кафедрі фізичної хімії Українського державного хіміко-

технологічного університету. У 1988 році отримав 

науковий ступінь кандидата, а у 2003 році доктора 

хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 „Електрохімія”. Член Американського 

електрохімічного товариства (The Electrochemical Society), Міжнародного 

електрохімічного товариства (International Society of Electrochemistry), 

міжнародного консультативного комітету по свинцевим акумуляторам (LABAT, 

Болгарія), Ради з проблеми електрохімія 

Національної Академії Наук України, 

спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 за 

спеціальністю 02.00.05 – електрохімія, голова секції 

хімія Наукової ради МОН, заступник голови 

експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт МОН України з хімічних наук, 

член Наукової ради МОН, а також двох постійно 

діючих робочих груп МОН. В період з 1992 по 1997 

рр. був обраний вченим секретарем Відділення 

хімічних технологій Академії інженерних наук 

України.  

Більша частина науково-педагогічної 

діяльності пов’язана з Українським державним 

хіміко-технологічним університетом. В період  

1983-1985 рр. працював дослідником лабораторії 

електроосадження металів Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту 

(зараз Український державний хіміко-технологічний університет), потім асистентом 

(1989-1990 рр.), доцентом (1991-2002 рр.), професором (2003 – 2012 рр.), завідуючим 

(2013 р.  по теперішній час) кафедри фізичної хімії Українського державного хіміко-

технологічного університету. Керівник держбюджетних та госпдоговірних науково-

дослідних робіт. Керує роботою аспірантів, підготував 8 кандидатів і одного доктора 

наук, серед яких стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених (4) і 

лауреати премії Президента України для молодих вчених 2014 р. (3)  

За запрошенням провідних університетів Західної Європи та Сполучених Штатів 

Америки частину досліджень виконував за кордоном. Працював професором 

Університету Барселони, Барселона, Іспанія (University of Barcelona, Barcelona, Spain) 

- 1997-1998 рр.; Університету Феррари, Феррара, Італія (University of Ferrara, Italy) - 

червень-вересень 1999 р., червень-серпень 2000 р., жовтень 2007 р., листопад 2009;  

Університету штату Вашингтон, Сієтл, США (University of Washington, Seattle, USA) - 

2001 р.; Університету П’єра і Марії Кюрі (Париж-6), Париж, Франція (University of 

Pierre and Marie Curie (Paris-6), Paris, France) - лютий 2004 р., листопад 2006 р. За 

запрошенням Університету Сімона Болівара (Каракас, Венесуела) провів 3 фахових 



семінари з електрохімії для викладачів та дослідників хімічного факультету (жовтень 

1998 р.). 

Найбільш вагомі практичними досягненнями за останні 15 років: 

розробка нових анодних матеріалів із заданими каталітичною активністю та 

селективністю для використання у гальванотехніці та процесах електрохімічного 

руйнування забруднювачів навколишнього середовища;   

технології і обладнання для виробництва нових ветеринарних препаратів на 

основі високочистих і стабільних розчинів натрій гіпохлориту. Хіміко-технологічна 

частина роботи по розробці нових ветеринарних препаратів виконувалась під 

керівництвом проф. Веліченка О.Б., а ветеринарна – директора ДНДКІ ветеринарних 

препаратів та кормових добавок, академіка НААН України, заслуженого діяча науки і 

техніки, професора Коцюмбаса І.Я. В рамках роботи розроблені ветеринарних 

препарати Септокс і Ветокс-1000 (Технічні умови ТУ У 24.4-33636972-001:2006 на 

виробництво ветеринарного препарату “Септокс”, Пакет реєстраційних документів на 

державну реєстрацію та дозвіл на застосування на ветеринарний препарат “Септокс” 

(РП 2588-02-840-07); Технічні умови ТУ У 24.4-14332579-052:2009 на виробництво 

ветеринарного препарату “Ветокс-1000”, Пакет реєстраційних документів на 

державну реєстрацію та дозвіл на застосування на ветеринарний препарат “Ветокс” 

(РП АВ-00250-01-09)). Препарат Ветокс-1000 виробляється спільним україно-

німецьким підприємством “Бровафарма”. 

В 2010 р. нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України, в 2011 р. - почесною грамотою Верховної Ради України. 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за 

співавторство у роботі «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів» 

http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/prezentaciya_r15.pdf 

Публікації: Понад 300 наукових публікацій, у тому числі в провідних 

міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, 10 патентів і 8 монографій (5 з 

яких англійською мовою, що видані закордонними видавництвами). Індекс Гірша – 

23/22, кількість цитувань – 1743/1735, кількість проіндексованих публікацій – 90/93 

(за наукометричними базами даних Scopus/Web of Science станом на 15.04.2019 р.). 

Рецензує статті в закордонних журналах з високим імпакт-фактором (Applied 

Catalysis B: Environmental; Electrochimica Acta; Journal of the Electrochemical Society; 

Journal of Electroanalytical Chemistry;  Electrochemistry Communications, Applied 

Surface Science, Talanta, Fuel Cells, Journal of Materials Science, Materials Chemistry and 

Physics, Desalination and Water Treatment, Water Research, Surface and Interface 

Analysis, Journal of Power Sources, International Journal of Electrochemistry, Journal of 

Inorganic and Organometallic Polymers and Material, Journal of Solid State 

Electrochemistry, Progress in Natural Science: Materials International, Surface and 

Coatings Technology та інші). Член редакційних колегій журналів Вопросы химии и 

химической технологии (індексується Scopus) та Вісник Дніпровського національного 

університету, серія Хімія (індексується Web of Science).  

Загальні наукові інтереси: електрохімія, хімічне матеріалознавство, фізична і 

колоїдна хімія.  

Основні напрямки наукових досліджень: керований електрохімічний синтез 

наноструктурованих метал-оксидних матеріалів з прогнозованими властивостями; 

електрокаталіз при високих анодних потенціалах; електросинтез сильних окисників 

(озон, натрій гіпохлорит та інші); розробка електрохімічних пристроїв для 

застосування у ветеринарії, медицині та екології, проточні електрохімічні 

накопичувачі енергії. 

http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/prezentaciya_r15.pdf

