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Миколайович д.х.н. Професор 

Саратовський державний 
Університет  shtykovSN@info.sgu.ru 

 

Джаната Джирі PhD Професор 
Georgia Institute of Technology, 
Атланта, США  jiri.janata@chemistry.gatech.edu  

Хорі Тошитака PhD Професор 
TGraduate School of Human & 
Environmental Studies, Kyoto 
University, Кіото, Японія  hori@fischer.jinkan.kyoto-u.ac.jp  

Гушикем Йошитака PhD Професор Instituto de Quimica, Universidade 
Estadual de Campinas  gushikem@iqm.unicamp.br 
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Діяльність Ради 
Організаційна діяльність 
Сесія наукової Ради 2013 
Сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» відбувалася   20  

вересня 2013 р в м. Донецьк  в рамках IX Всеукраїнської конференції з аналітичної (див. 
http://www.achem.univ.kiev.ua/conference/2013/ua_conf13.html). 

IX Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії 
Рішенням сесії Наукової Ради НАН України з аналітичної хімії 2012 року, та за підтримки 

Міністерства науки і освіти України, Донецького національного університету, 16-20 вересня 
2013 року в м. Донецьк була проведена IX Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії. 
Результати конференції відображені у статті: «А.С. Алемасова, В.П. Георгиевский, В.Н. 
Зайцев Аналитическая химия сегодня и завтра: итоги ІХ Всеукраинской конференции по 
аналитической химии» Методы и объекты химического анализа, 2013, т.8, № 3, 150-163.  

У статі відмічається, що уроботі конференції взяли участь понад 180 учасників. Було зроблено 91 усну 
доповідь та проведено 2 стендові сесії. Підводячи підсумки роботи конференції, відзначимо, що розвиток 
аналітичної хімії в Україні відповідає основним тенденціям аналітичної хімії та хімічного аналізу в світі. Час, 
що мнув з дня VIII конференції, свідчить про зміну пріоритетних об'єктів аналізу переважно на 
лікарські та харчові продукти, біообьекти, збільшення уваги до проблем екології, створення 
сенсорів і тест-систем. Відзначено необхідність як якісного так і кількісного переосмислення 
підготовки кандидатів і докторів наук, чіткої постановки та рішення наукової мети дослідження 
та впровадження результатів дисертаційних робіт у виробництво і педагогічний процес. Слід 
відзначити високий рівень забезпечення проведення конференції зі боку Донецького 
національного університетута допомогу спонсорів. У той же час слід до участі в роботі 
конференції більше запрошувати співробітників НДІ та ВНЗ, звернувши увагу на більш широку 
участь Наукових центрів і лабораторій підприємств, фірм хімічного, харчового, 
фармацевтичного секторів України. 

На першому пленарному засіданні з вступним словом виступив голова Наукової ради 
НАН України з проблеми  

«Аналітична хімія» член-кор. НАН України Зайцев В.М. З привітанням до учасників  
конференції звернувся голова Наукового ради РАН «Аналітична хімія» академік РАН Золотов 
Ю.А. Досягнення господарів конференції були викладені у доповіді зав. кафедрою аналітичної 
хімії Донецького національного університету проф. Алемасової А.С. 

Інші заходи 
1. За участю Наукової ради був підготовлений освітній стандарт «магістр, хімік-аналітик» 

(Алемасова А.С.) 
2. Оновлено паспорт спеціальності «аналітична хімія» (Зайцев, Антонович) 
3. проведена Міжнародна Конференція «CHEMICAL SAFETY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

June, 4-7, 2013, Sevastopol (Герцюк) 

Видавнича діяльність 
В 2013 році членами Наукової ради надруковано, принаймні: 2 монографії;  6 навчальних 

посібників, 9 методичних розробок, 199 наукових  статей, 297 тез  доповідей; отримано 26 
патентів України. 

Монографії: 
N. O. Mchedlov-Petrossyan, N. A. Vodolazkaya, N. N. Kamneva., Acid-base equilibrium in 

aqueous micellar solutions of surfactants  Глава у колективній монографії Micelles: Structural 
Biochemistry,Formation and Functions & Usage N. Y.: Nova Publishers, 2013, USA.71 с.  

Н.В. Алемасова, А.С. Алемасова, Органические экстракты как аналитические формы в 
электротермическом атомно-абсорбционном анализе, Вебер (Донецьке відділення) 2013, 
184с. 

http://www.achem.univ.kiev.ua/conference/2013/ua_conf13.html
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О.В. Зуй, В.В. Гончарук "Гетерогенно- хемилюминесцентный анализ в определении 
нанограммовых количеств анионов", Киев, Наукова думка, 2013, 251 с. 

Навчальні посібники: 

ЛНУ 
Врублевська Т.Я., Ридчук П.В.,Тимошук О.С., Методи розділення та концентрування 

речовин в аналізі. Навчально- методичний посібник. рекомендовано МОН України Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 336 с. 

ХНУ 
Коробов О.І., Теоретические основы химической технологии. Навчальний посібник, 

рекомендовано МОН України, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 286 с. 
Шкумат А.П. Органическая химия. Лабораторный практикум. Навчальний посібник, ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 164 с. 
Н.А.Азаренков, В.Г.Кириченко, В.В.Левенец, И.М.Неклюдов Ядерно-физические методы 

в материаловедении. Навчальний посібник, Харьков, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013,  300 с. 

НФаУ 
Кабачний В.І., Колєснік В.П., Грицан Л.Д., Томаровська Т.О.,  Блажеєвський М.Є, Лекції з 

колоїдної хімії, Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл Харків, в-во Золоті сторінки 176 
с. 
КНУ 

Пилипюк Я.С., Іщенко М.В., Запорожець О.А., Методи атомно- абсорбційної 
спектрометрії, навчальний посібник для студентів хімічного факультету спеціальності 
«аналітична хімія», Київ, видавництво Українського фіто соціологічного центру, 2013, 139 с.  

Ракс В.А., Лысенко Е.Н., Зайцев В.Н., Дорощук В.А., Зуй М.Ф., Тананайко О.Ю., 
Пробоподготовка и анализ веществ, занесенных в список конвенции о запрещении 
химического оружия, учебное пособие, конспект лекций под ред. В.А. Ракс, Киев 2013. 

 



 11 

Дисертації, захищені у 2013 році 
У 2013 році захищено майже в двічі більше дисертацій, ніж за інші звітні роки. А саме, докторських -1; Кандидатських – 21. 

Прізвище 
пошукача 

Тема дисертації Організація, де виконана робота Науковий керівник 
(консультант) 

Науковий 
ступінь 

 Докторські дисертації   

Єгорова А.В Застосування сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанідів для 
визначення біологічно активних речовин  

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. 
Богатського 

д.х.н., проф. 
Антонович В.П. 

д.х.н. 

 Кандидатські  дисертації   
Стоянов О.О. 
 

Визначення різновалентних форм церію та європію у важкорозчинних 
функціональних матеріалах 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. 
Богатського 

д.х.н., проф. 
Антонович В.П. 

к.х.н. 

Анельчик Г.В. Люмінесцентне визначення гідроксил-і карбоксилвмісних 1,4-
бенздіазепінів та деяких карбонових кислот з використанням 
комплексів лантанідів 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. 
Богатського 

к.х.н.  
Єгорова А.В. 
 

к.х.н. 

Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти 
для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів 

Львівський націоальний університет 
ім. Івана Франка 

К.х.н.,доц.  
Врублевська Т.Я 

к.х.н. 

Бігун І.М. Взаємодія компонентів у системах Gd-{Mn, Fe, Zn}-In та споріднених 
(фазові рівноваги, кристалічні структури та властивості сполук) 

Львівський націоальний університет 
ім. Івана Франка 

д.х.н., проф. Каличак 
Я.М. 

к.х.н. 

Анацька Я. Ю. Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх 
застосування у фармацевтичному аналізі 

Національний  фармацевтичний  
університет 

д.х.н., проф. 
Блажеєвський М.Є. 

к.х.н. 

Шлюсар О. І. Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх 
застосування у фармацевтичному аналізі 

Національний  фармацевтичний  
університет 

д.х.н., проф. 
Блажеєвський М.Є. 

к.х.н. 

Боровська І. М. Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на 
вміст домішок солей феруму та міді 

Національний  фармацевтичний  
університет 

д.х.н., проф. 
Блажеєвський М.Є. 

к.х.н. 

Карпова С. П. Реакції пеніциліні з пероксомоносульфатною кислотою та їх 
застосування у фармацевтичному аналізі 

Національний  фармацевтичний  
університет 

д.х.н., проф. 
Блажеєвський М.Є. 

к.х.н. 

Басс Ю.  
Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти 
для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної 
активності. 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

д.х.н., проф. 
Запорожець О.А. 

к.х.н. 

Мазуренко Є.О. 
Модифіковані біокомпозитними плівками на основі SiO2 та 
наноматеріалів електроди для амперометричного визначення 
сорбітолу і холіну 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

к.х.н., доц. Тананайко 
О.Ю. 

к.х.н. 

 Мандзюк М.Г. Міцелярна екстракція біологічно активних неорганічних та органічних 
сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

к.х.н., доц. Куліченко 
С.А. 

к.х.н. 
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Зайцева Н.В. 
Mesoporouse Organo-Mineral Hybrid Materials: Synthesis, 
Physicochemical Characterization  and Application  for Chromium Removal 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (Україна)  та 
Університет Лотарингії (Франція) 

Проф. Алан 
Валькаріус та 
проф.В.М. Зайцев 

Доктор 
філософії (PhD) 

Мазуренко Е.О. 
Bio-Encapsulation  of Oxidases and Dehydrogenases  by 
Electrochemically-Assisted Sol-Gel Deposition on Nano Objects Network 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (Україна)  та 
Університет Лотарингії (Франція) 

Проф. Алан 
Валькаріус та доц. 
О.Ю. Тананайко 

Доктор 
філософії (PhD) 

Котляр В.М. Халкони бензімідазольного та імідазольного ряду: синтез та реакційна 
здатність 

Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 

Орлов В.Д. к.х.н. 

Івченко Н.В. 
Індикаторні плівки на основі отверділого желатинового гелю з 
іммобілізованими гідроксиксантеновими барвниками і 
комплексоутворюючими реагентами 

Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 

к.х.н. доц. Решетняк  
О.О. 

к.х.н. 

Пушкарьова Я.М. Розв’язання задач якісного аналізу за допомогою штучних нейронних 
мереж 

Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 

д.х.н.¸проф. Холін 
Ю.В. 

к.х.н. 

Бєлова О.О. Ультразвук в поліпшенні метрологічних характеристик атомно-
абсорбційного і сонолюмінесцентного методів аналізу високосольових 
розчинів 

Донецький національний 
університет 

д.х.н., проф.. 
Алемасова А.С. 

к.х.н. 

Дубровина В.О. Аналітичне застосування селективної екстракції хрому, ванадію, 
паладію водорозчинними екстрагентами 
 

Донецький національний 
університет 

Симонова Т.М. к.х.н. 

Аревадзе І.Ю. Комплексний підхід до оцінки екологічної безпеки шахтної екосистеми Донецький національний 
університет 

Ступин О.Б. к.х.н. 

Петрушина Г. О. 18-молібдодифосфат – новий реагент для визначення деяких 
окисників та відновників. 

Дніпропетровський національний 
університет 

д.х.н., проф.Циганок 
Л.П. 

к.х.н. 

Селіванова Т. В. Іонні асоціати гетерополімолібдатів як аналітичні форми визначення 
Силіцію та Германію в різних об’єктах. 

Дніпропетровський національний 
університет 

д.х.н., проф.Вишнікін 
А.Б. 

к.х.н. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ 
ЗАХІДНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

ЛНУ 
На кафедрі аналітичної хімії  працює 10 викладачів, 5 науковців, 3 аспіранти та 9 

інженерів.  
Всього за 2013 р. опубліковано 1 навчально-методичний посібник, 3 методичні розробки, 

вийшли з друку: 35 наукових статей у фахових журналах, 42 тези доповідей на 
республіканських та міжнародних конференціях, зроблено 36 виступів на конференціях, 
отримано 1 патент України. 

На кафедрі аналітичної хімії  працює 10 викладачів, 5 науковців, 3 аспіранти та 9 
інженерів.  

Всього за 2013 р. опубліковано 1 навчально-методичний посібник, 3 методичні розробки, 
вийшли з друку: 35 наукових статей у фахових журналах, 42 тези доповідей на 
республіканських та міжнародних конференціях, зроблено 36 виступів на конференціях, 
отримано 1 патент України. 

СНУ  
На кафедрі аналітичної хімії та екотехнологій працює 6 викладачів, 3 аспіранти, Науково-

дослідна тема виконувалась в межах держбюджетної теми «Нові сенсори та аналітичні 
системи для визначення біологічно-активних та токсичних речовин», керівник – проф. Кормош 
Ж.О. 

Обґрунтовано можливість застосування іонних асоціатів (ІА) основних катіонних 
барвників як електроактивних речовин мембран потенціометричних сенсорів, які є оборотніми 
до біологічно активних речовин що містять карбоксильні групи; 

Показано, що на електроаналітичні властивості мембран на основі ІА впливає дизайн 
обмінного центра, зокрема, ступінь делокалізації зарядів та величина питомого заряду в 
катіонах барвників. Чутливість та селективність  таких мембран зменшується із зростанням 
локальних позитивних зарядів (> 0,5) у молекулах барвників. За ефективністю досліджені 
барвники можна розмістити в ряд:  

 БЗ ≈ КФ ≈ МФ > АФ ≈ Р6Ж ≈ БРС > МЗ > ФН > АА > ТГ≈ МГ > НЧ.  
Виявлено, термічна поведінка ІА може бути своєрідною характеристикою для прогнозу 

хіміко-аналітичних властивостей пластифікованих мембран на їх основі. Встановлено 
кореляцію між нижньою межею виявлення полігалогенід-чутливих сенсорів та температурою 
першого термоефекту їх термодеструкції. Для регулювання характеристик пластифікованих 
мембран вперше запропоновано використання N,N,N,N-тетраметилетилендиаміну як 
модифікуюча добавка. Введенням якого покращюється їх не тільки хіміко-аналітична, але і 
динамічна та експлуатаційна характеристики. Вперше запропоновано та показано 
ефективність двошарових “сендвіч” мембран для регулювання хіміко-аналітичних 
властивостей сенсорів 

За 2013 р вийшло з друку: 7 статей у вітчизняних та зарубіжних журналах, 30 тез 
доповідей на конференціях різного рівня, отримано 10 позитивних рішень на видачу патентів 
України. 

УжНУ 
Всього в 2013 р. опубліковано 38 наукових праць, в тому числі 15 публікацій у журналах, 

що входять до науково-метричних баз даних, з них 10 статей в міжнародних журналах з імпакт-
фактором: Trends in Analytical Chemistry (IF 6,35), Applied Spectroscopy Reviews ( IF 3,386), 
Critical Review. Journal of Analytical Atomic  Spectrometry ( IF 3,22), Microchemical Journal ( IF 
2,489), Journal of  Separation Science (IF  2,733), Analytical Metods (IF 1,86), Journal of Analytical 
Chemistry (IF  0,67). 

Зроблено 20 доповідей на Міжнародних, державних та загально університетських 
наукових конференціях (Porto (Португалія), Spišská Nová Ves (Словакія), Veszprém, (Hungary), 
Київ, Донецьк, Львів, Ужгород). 

Отримано 2 патенти України на винаходи та 2 свідоцтва на раціоналізаторську 
пропозицію: 
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Патент України на винахід № 102161 «Спосіб екстракційно-спектрофотометричне 
визначення додецилсульфату натрію» Базель Я.Р., Лавра В.М., Гнида М.П., Зимомря І.І. 

Патент України на винахід № 102322 «Спосіб екстракційно-спектрофотометричне 
визначення додецилсульфату натрію» Лавра В.М., Гнида М.П., Базель Я.Р., Зимомря І.І. 

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію Базель Я.Р., Лавра В.М., Гнида М.П., 
Зимомря І.І. «Спосіб екстракційно-спектрофотометричне визначення додецилсульфату 
натрію», подано 1 жовтня 2013, визнана 2 жовтня 2013, зареєстрована за № 631. 

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію Лавра В.М., Гнида М.П., Базель Я.Р. 
«Спосіб екстракційно-спектрофотометричне визначення додецилсульфату натрію», подано 3 
жовтня 2013, визнана 4 жовтня 2013, зареєстрована за  № 632. 

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
КНУ 

На кафеді аналітичної хімії Київського національного унівесритету імені Тараса 
Шевченка праціє 20 викладачів, в.т.ч. 3 професори, 12 штатних наукових співробітників. 
Науково-дослідна робота виконувалась в межах держбюджетної теми  “Органомінеральні 
наноматеріали та супрамолекулярні системи  для вилучення, концентрування та визначення 
аналітів різної природи ”, керівник - проф. Запорожець О.А. 

Розроблено методики синтезу гібридних мезо-структурованих  органо-кремнеземних 
плівкових  покриттів, біметальних адсорбентів для їх застосування як адсорбентів, 
модифікаторів  поверхні електродів та  оптодів.  Отримано нові аналітичні хромофорні й 
люмінесцентні реагенти, у тому числі й твердофазні, досліджено їхні спектрофотометричні і 
люмінесцентні характеристики та хіміко-аналітичні властивості. Досліджено порувату будову 
та морфологію наночасточок, природу аналітичних угрупувань на поверхні наноматеріалів, 
способи регулювання їхніх хімічних та структурних властивостей. Отримано наносорбенти і 
наномаркери на основі кремнеземів різних типів та органічних реагентів для концентрування і 
детектування токсикантів неорганічної й органічної природи, зокрема іонів металів, їхніх 
співіснуючих форм, аніонів, органічних речовин, біоактивних сполук. 

Із застосуванням підходів сучасної нано- та супрамолекулярної хімії отримано і 
досліджено властивості хромофорних і люмінесцентних зондів й індикаторних систем, 
біосенсорів, електродів, нанореакторів та транспортних супрамолекулярних наносистем, а 
аткож міцелярних фаз. Розроблено низку методик визначення токсичних та біоактивних 
речовин. 

За звітній період захищено 3 кандидатські дисертації. Опубліковано: 1 навчальний 
посібник та конспект лекцій. 

За 2013 р вийшло з друку: 55 статей у вітчизняних та зарубіжних журналах, серед них 
ACS Appl. Mater. Interfaces (IF=5.00),Carbon (IF=5.87),Nanoscale (IF=6.23),Journal of Hazardous 
Materials (), 85 тез доповідей на конференціях різного рівня, отримано 9 патентів України. 
ІКХ ХВ 

За результатами науково-дослідних робіт співробітниками відділу опубліковано 7 статей 
в наукових журналах, 6 тез доповідей, подано на розгляд заявку на видачу патенту України. 

ІГМЕ 
Работа проводилась в рамках развития метода ВЭЖХ-МС. Проведена оптимизация 

применения МС (проточно инжекционный вариант) и ВЭЖХ-МС для определения аналитов с 
различными физико-химическими свойствами в частности водорастворимых витаминов и 
ингибиторов cGMP-фосфодиэстераз 5-ого типа в сложных матрицах априори неизвестного 
состава.  

НУБіП 
Тема „Розробка системи моніторингу важких металів і токсичних елементів в 

біогеохімічних об’єктах довкілля„ (керівник професор Копілевич В.А.) Виконано дослідження 
щодо розробки складових програмування порядку управління і вимірювання за допомогою 
модуля імпульсної інверсійної хронопотенціометрії для визначення концентрації  Zn, Cd, Cu, 
Pb, Со, Ni, As, Hg у воді та водних розчинах різного природного та техногенного походження з 
використанням мови «DelphiXE». Створено дослідно-експериментальний зразок модулю 
імпульсної інверсійної хронопотенціометрії з елементами новизни, що забезпечує підвищення 
чутливості, точності  вимірювання концентрації хімічних елементів. Розроблено і проведено 
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державну атестацію методики виконання вимірювань  МВВ 081/36-0833-12 «Методика 
виконання вимірювання масової концентрації рухомих форм важких металів та токсичних 
елементів (Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, As, Ni, Co) у грунтах методом інверсійної хронопотенціометрії». 
.У 2013 р. система вимірювання важких металів інверсійно-хронопотенціометричним методом 
та МВВ демонструвалися на АГРО-2013 і нагороджена дипломом. 

Запропоновано варіант меркуриметричного визначення хлорид-і бромід-іонів у водних 
розчинах (природні, стічні води і технологічні розчини), заснований на використанні як 
індикатора сульфамінової кислоти або її розчинних солей. Метод дозволяє візуально або 
фотометрично визначати концентрацію зазначених галогенідів. Він характеризується 
простотою виконання аналізу, селективністю, доступністю недорогих хімічних реактивів. 

ПІВДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ОдНУ 

На кафедрі аналітичної хімії працює 7 викладачів, 5 аспірантів і 2 інженери. 
За звітній період опубліковано 2 методичні розробки для студентів хімічного факультету, 

розроблено лекційний курс «Історія та методологія аналітичної хімії» (для студентів ІV курсу 
хімічного факультету). Вийшло з друку 9 статей, 32 тези доповідей; зроблено 5 доповідей на 
конференціях, одержано 2 патенти України. 

ФХІ 
У відділі працює: 11 науковців,  4 інженера. 
В результаті проведеної  наукової роботи: уперше виявлено комплексоутворення іонів 

лантанідів з 1,4-бенздіазепінами (БД), що містять в 3-му положенні гідроксильну группу, які 
сенсибілізують люмінесценцію Tb(III) та Eu(III).  Різнолігандні комплекси Ln(III)-БД-
лаурилсульфат застосовані для високочутливого визначення лоразепаму і темазепаму.  

Запропановано тест-визначення 1,3,7-триметилксантину за гасінням люмінесценції 
комплексу Tb(III) з 1,10-фенантроліном та циклодекстрином. Систему використано для  
виявлення фальсифікації та контролю якості напоїв, що містять кофеїн. 

Розроблено просту та експресну методику селективного поляриметричного визначення 
лактози моногідрату у двокомпонентній допоміжній речовині СтарЛак.   

Розроблено аналітичну документацію  для контролю якості нового вітчизняного 
лікарського засобу «Аторвакор».   

На основі принципо різних хімічних реакцій форм сульфуру (S2-, S22-, So) в кислому 
середовищі створено систему речовинного аналізу ZnS та розроблені методики визначення 
полісульфідних та оксигенвмісних домішок у відповідних матеріалах для тонкоплівкових 
покриттів.  

Для речовинного хімічного аналізу систем, які містять ZnS, ZnO, Sb2O3, Sb2S3, 
запропановано використання оксалатної кислоти та натрію тартрату для селективного 
вилучення та наступного визначення оксиду стибію (III).  

Захищені: 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. Опубліковано: 21 стаття, 12 тез 
доповідей,  зроблено 10 доповідей на конференціях різного рівня, одержано 4 патенти 
України. 

СХІДНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ХНУ 

На кафедрі  хімічного матеріалознавства  працює 10 викладачів, 5 науковців, 2 
аспіранти і 6 інженерів. За звітній період захищено 2 кандидатські дисертації. Розроблено 3 
нові лекційні курси, вийшли з друку: 2 навчальних посібники, 10 наукових статей, 28 тез 
доповідей, 2 патенти України. Зроблено 28 доповідей на конференціях різного рівня.  

За звітній період на кафедрі Хімічної метрології  проводилися робота  в рамках ДБ теми 
«Ефективні процедури та метрологічні засади моніторингу об’єктів, що знаходяться під 
техногенним навантаженням, і продуктів споживання». Проведені дослідження по 
використанню для сонолюмінісцентної спектроскопії імпульсного ультразвуку. 
Досліджено   сорбційні   властивості   сульфіду   цинку   сфалерітової модифікації. Розроблені 
методики атомно-абсорбційного та атомно-емісійної з індуктивно-плазмою визначень важких 
металів в технологічних розчинах. Продовжувалися дослідження в межах виконання 
досліджень за темою «Метрологічне забезпечення візуально-тестового аналізу» . Досліджено 
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вплив мицелярного середовища поверхнево-акитвних речовин на сполуки різного зарядного 
типу. 

Захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 10 статей (у тому числі 4 у 
зарубіжних виданнях), 33 тези доповідей, 1 патент України. 

На кафедрі фізичної хімії  опублікована  монографія (N. O. Mchedlov-Petrossyan, N. A. 
Vodolazkaya, N. N. Kamneva., Acid-base equilibrium in aqueous micellar solutions of surfactants  

Глава у колективній монографії Micelles: Structural Biochemistry, Formation and Functions 
& Usage N. Y.: Nova Publishers, 2013, USA.71 с), вийшло з друку: 8 статей, 3 тез доповідей, 
зроблено 3 виступи на конференціях. 

НФаУ 
За звітній період захищено 4 кандидатські дисертації. Вийшли з друку 1 навчальний 

посібник Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл.  /В.І. Кабачний, 
В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська, М.Є. Блажеєвський; за ред. В.І. Кабачного. – Х. 
: НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с. три методичні розробки.  Опубліковано  10 статей в 
наукових журналах, 18 тез доповідей, зроблено 3 виступи на конференціях.  

НУЦЗ 
На кафедрі охорони праці  та техногенно- екологічної безпеки працює 13 викладачів. За 

результатами роботи опубліковано 3 статті в наукових журналах, 8 тез доповідей,  зроблено 
3 виступи на конференціях, а також отримано 1 патент України. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ДонНУ 

На кафедрі працює 7 викладачів, 4 науковці, 2 аспіранти. Захищено 3 кандидатські дисертації. 
У 2013 році опубліковано 1 монографію: Н.В. Алемасова, А.С. Алемасова Органические 

экстракты как аналитические формы в электротермическом атомно-абсорбционном анализе 
– Донецк:, 2013. – 184 с.  Вид-во «Вебер» (Донецький філіал). 

Вийшли з друку: 10 статей в наукових журналах, 33 тези доповідей, зроблено 33 виступи 
на конференціях різного рівня, одержано 1 патент України. 
УДХТУ 

Наукова робота ведеться в рамках держбюджетної теми „Електрохімічні, 
фотометричні і хроматографічні методи визначення біоактивних речовин, харчових добавок 
та складових компонентів в продукції фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості 
та в об'єктах навколишнього середовища” за № д.р. 0106U006279 31 жовтня 2011 року. 

За звітній період опубліковано 6 статей, 19 тез доповідей, одержано 2 патенти 
України. 
ДнНУ 

На кафедрі фізичної і неорганічної хімії наукова робота ведеться в напрямку розвитку 
кінетичних методів аналізу, а також оптимізації методу послідовного інжекційного аналізу (SIA) 
із спектрофотометричним детектуванням.  Розроблена автоматизована аналітична система є 
варіантом методу Flow-batch analysis і об`єднує переваги обох методів: надзвичайно малі 
об`єми реагенту (20-40 мкл), стічних вод (~1 мл), що відповідає принципам «Зеленої хімії»; 
висока чутливість і відтворюваність, повна автоматизація, легкість в знаходженні і дотриманні 
оптимальних умов аналітичної методики. Із застосуванням запропонованої конфігурації 
розроблена методика одночасного кінетичного визначення аскорбінової кислоти і анальгіну 
методом багатократних добавок (H-Point standard addition method).  

За 2013 рік на кафедрі фізиної і неорганічної хімії захищено 2 кандидатські дисертації, 
вийшло з друку 2 статті в наукових журналах.  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПО НАПРЯМАМ РОБОТИ 
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Загальні питання 
Викладання аналітичної хімії в профільних ВНЗ 

ЛНУ 
Проводилися лекційні та лабораторні заняття з дисциплін: «Аналітична хімія»; «Фізико-

хімічні методи аналізу»; вибіркові дисципліни для студентів хімічного факультету. За 
дорученням НМК МОНУ підготовлено програму та засоби діагностики з дисципліни 
«Аналітична хімія». Проводилося викладання курсу «Аналітична хімія», «Хімія з основами 
біогеохімії» для для студентів біологічного факультету 

КНУ 
Результати наукових досліджень  впроваджені в учбовий процес кафедри, зокрема, в 

лабораторні  практикуми для бакалаврів і магістрів кафедри: «Ферментативне визначення 
глюкози з використанням глюкозооксидази, гемоглобіну та бромпірогалолового червоного» - 
курс «Біоаналітична хімія»; «Візуальне тест-визначення тіоціанату в слині курців» - курс 
«Методи молекулярної спектроскопії»; «Газохроматографічне визначення бензофенонів у 
водах з попереднім виділенням та концентруванням дисперсійною рідинною 
мікроекстракцією» - курс «Капілярна газова хроматографія та капілярний електрофорез». 

На базі кафедри аналітичної хімії  проведено третій регіональний навчальний курс 
Організації з заборони хімічної зброї для хіміків з метою підвищення аналітичних навичок 
(Зайцев В.М., Ракс В.А., Конопліцька О.А.)    

НФаУ 
Керівництво виробничою практикою студентів коледжу Національного фармацевтичного 

університету (група А-30, А-31); Шифр напрямку підготовки 5.12020102 «Аналітичний контроль 
якості хімічних лікарських сполук» згідно угоди № АД 02/13 на проведення практики студентів 
від 19.04.2013 р (термін 29.04.2013-18.06.2013). 

Рецензування роботи, представленоъ на «Конкурс работ талантливых студентов, 
аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В.Ломоносова, учрежденный О.В. Дерипаска 2013 
года» Демянова АС «Оптимизация реакции усиленной хемилюминесценции в присутствии 
катализатора – пероксидазы хрена при помощи полного многофакторного анализа».  

ДонНУ  
Організація та проведення IX Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії та Сесії 

наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» (16-20 вересня, м. Донецьк) 
Участь у проведенні VІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення» (11-14 березня, м. 
Донецьк) 

Участь у проведенні Наукової конференції Донецького національного університету за 
підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. Підсекція аналітичної хімії (15 
березня – 25 квітня, м. Донецьк) 

УжНУ 
В 2013 році викладачами кафедри було підготовлено і видано навчальні посібники: 
Базель Я.Р., Шкумбатюк Р.С., Сухарева О.Ю., Воронич О.Г., Мага І.М. Навчальний 

посібник з курсу «Аналітична хімія» для студентів фармацевтичних спеціальностей, Частина 
2. Кількісний хімічний аналіз. Ужгород, 2012. 87 с.  

Підготовлено нові робочі програми «Аналітична хімія» (робоча програма для 
спеціальності «Екологія» Факультет післядипломної освіти, доц.. Сухарева О.Ю.), Аналіз 
об’єктів довкілля (робоча програма для спеціальності «Екологія» Факультет післядипломної 
освіти, доц. Студеняк Я.І.) 

В 2013 році кафедра аналітичної хімії УжНУ працювала за комплексною науковою 
тематикою “Дослідження комплексоутворення елементів з електровід’ємними 
лігандами і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук”. За 
цією тематикою працювали: 2 доктори хімічних наук, професори, 5 кандидатів хімічних 
наук, доцентів, 3 аспіранти.  
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Проводились також наукові дослідження згідно завдань проекту держбюджетної 
тематики «Покращення властивостей методик аналізу екотоксикантів за допомогою 
технологій «зеленої» хімії (науковий керівник д.х.н., професор Базель Я.Р.). 

В 2013 році працювала спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі 
спеціальностей 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія. (професор Базель 
Я.Р. - заступник голови, доц. Сухарева О.Ю. – вчений секретар). ). В 2013 році було проведено 
експертизу 3 дисертаційних робіт зі спеціальності «Аналітична хімія». Доц.. Студеняк Я.І. 
опонував кандидатську дисертацію П. Ридчука. 

Міжнародні зв’язки 

УжНУ 
Кафедра співпрацює з зарубіжними науковими закладами: Кошицький університет 

П.Й.Шафарика (Словаччина), Університети міст Ніредьгаза та Дебрецен (Угорщина) 
В 2013 році проходив 6-місячне стажування за підтримки Вішеградського фонду в 

Університеті П.Й.Шафаріка в м. Кошіце, Словакія, аспірант кафедри Шепа І.Ю. Підтримку 
агентства SAIA на 3-місячне стажування в Університеті П.Й.Шафаріка в м. Кошіце, Словакія, 
отримав викладач кафедри, к.х.н. Фершал М.В. 

Окрім того, кафедра співпрацює з Університетом міста Ніредьгаза (Угорщина), про що 
свідчать спільні наукові публікації. 

ЛНУ  
1. Макс–Планк Інститут дослідження твердого тіла м. Штуттгарт, Німеччина (проф. 

Кьоллер Й.). Зроблено 1 доповідь на міжнародній конференції та опубліковано 1 статтю (доц. 
Жак О.В.). 

2. Макс–Планк Інститут хімічної фізики твердих тіл м. Дрезден, Німеччина (проф. Гринь 
Ю.М, наук. співр. Проць. Ю.М.): зроблено 1 доповідь на міжнародній конференції (доц. Жак 
О.В.); 

Проводяться спільні наукові роботи по дослідженню структурних особливостей композицій 
РЗЕ – клиноптилоліт та вивченню хімічних форм РЗЕ в цих композиціях (пр. наук. сп. Василечко 
В.О.) 

3. Кафедра аналітичної та неорганічної хімії Жешівської політехніки м. Жешів, Польща 
(проф. Калембкієвіч Я.). Подано до друку 1 статтю (доц. Врублевська Т.Я.). 

4. Карловий університет, м. Прага, Чеська Республіка (проф. Гавела Л.): 
1) опубліковано 2 статті і 3 тез доповідей на конференціях (проф. Каличак Я.М., наук.сп. 

Дзевенко М.В., мол. наук. сп. Бігун І.М.);  
2) наук. сп. Дзевенко М.В. проходила наукове стажування з 19.05 по 8.06.2013 р. 
5. Ягеллонський університет, інститут фізики, м. Краків, Польща (проф. Шитула А.): 
1) за результатами спільних досліджень опубліковано 2 статті і 1 тези доповіді на 

конференції (проф. Каличак Я.М., ст. наук. співр. Тиванчук Ю.Б.).  
2) ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б. проходив наукове стажування з 01.10 по 14.10.2013 р. 
6. Інститут неорганічної та аналітичної хімії Вестфальського університету, м. Мюнстер, 

Німеччина (проф. Пьотген Р.). За результатами спільних досліджень опубліковано тези 
доповіді на конференції (проф. Каличак Я.М., наук. співр. Тиванчук Ю.Б.). 

 7. Хімічний факультет університету Альберти, м. Едмонтон, Альберта, Канада (проф. 
Мар А.). За результатами спільних досліджень опубліковано статтю (доц. Ломницька Я.Ф.). 

КНУ  
Іноземні вчені, які були прийняті на кафедрі : 
Професор Ів Мєлі, університет м. Страсбург (Франція)   
Професор Жак Фрайсард, університет Пєра та Марії Кюрі, Париж (Франція) 
Professor Jose Ruben Garcia Menendez University of Oviedo, Овієдо (Іспанія) 
Професор Крістель Ламберті-Робер Університет Сорбонна, м. Париж (Франція) 
Професор, директор науково-дослідної лабораторії CNRS Алан Валькаріус, університет 

Лотарингії, Нансі (Франція) 

НФаУ 
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Консультування підприємства іноваційно-впроваджувального «IMPULS» (Гданьськ, 
Польща) стосовно опрацювання нових видів продукції та хімічного аналізу (Лист від 27.11.2013 
р. про довготривалу та плідну співпрацю від директора пана Федюка Владислава). 
ДонНУ 

Проф. Алемасова А.С. входить до складу редакційної колегії міжнар. журналу 
«Mediterranean Journal of Chemistry» 
УДХТУ 

Співробітництво з Інститутом Фізичної хімії та електрохімії ім. О.Н. Фрумкіна РАН. 

ДнНУ 
Національна стипендіальна програма Міністерства освіти і науки Словацької республіки 

(SAIA), стажування. Вишнікін А.Б. червень-серпень 2013 р. 

СНУ 
Кафедра співпрацює з Кошицьким університетом П.Й.Шафарика (Словаччина) 

Методи аналітичної хімії 
Загальні аспекти 

УжНУ 
Досліджено екстракційну поведінку левулінової кислоти в різних системах, що важливо 

як для визначення останньої, так і для технологій її одержання із гексозанової біосировини. 
З’ясовано особливості звичайної та реакційної екстракції ЛК спиртами. 

ЛНУ 
Розроблено методику концентрування та розділення слідових кількостей металів та 

органічних речовин на основі методу твердофазової екстракції з використанням закарпатських 
цеолітів як сорбентів (доц. Василечко В.О.). 

Розроблено математичну модель та комп’ютерну програму для розрахунку констант 
кислотності забарвлених речовин на основі спектрофотометричних даних. Математичну 
модель та комп’ютерну програму для розрахунку констант стійкості забарвлених комплексів 
на основі спектрофотометричних даних (доц. Пацай І.О.). 

КНУ 
За допомогою фотоініційованої реакції у присутності йодоформу на поверхні пористого 

кремнію прищеплено фрагменти неіоногенних ПАР Тритон Х-100, Неонол АФ9-10 і Синтанол 
АЛМ-10. Одержані матеріали досліджено методами ІЧ-спектроскопії і температурно-
програмованої десорбційної мас-спектрометрії. Встановлено механізм термічного розкладу 
прищеплених фрагментів ПАР. Отримано твердофазний аналітичний реагент на основі 
силікагелю з ковалентно закріпленими амінопропільними группами, поверхню якого 
модифіковано N-епоксипропілкарбазолом. Запропоновано та підтверджено хімізм вилучення 
нітрофенолів на амінопропілсилікагелі, модифікованому N-епоксипропілкарбазолом, за 
допомогою спектрів дифузного відбиття та спектрів люмінесценції. Фізико-хімічними методами 
охарактеризовані гібридні плівки на основі SiO2 і катіонообмінних ПЕ: використання при золь-
гель синтезі суміші НПАР Tween 20 розгалуженої будови та триблок сополімеру . 

Фосфоровмісний дендример першої генерації, що містить термінальні 1,3-дикетонові 
групи, взаємодіє лише з гідрофільними органічними молекулами. На відміну від нього, 
дендример четвертої генерації здатен взаємодіяти як з гідрофільними, так і з гідрофобними 
органічними субстратами. Супрамолекулярні системи на основі фосфоровмісних дендримерів 
з термінальними β-дикетонатними групами перспективні для створення ефективних 
нанореакторів та нанокапсул для цільового транспортування лікарських речовин та білкових 
субстратів. 
ХНУ 

Методом золь-гель синтезу одержано поруваті органо-кремнеземні матеріали – 
ормосили з іммобілізованими групами 1-метилімідазолій хлориду та н-пропіламіну. Вивчено 
морфологію матеріалів та проведено зондування поверхні малими зондами (іонами Н+, іонами 
металів) і сольватохромними бетаїновими індикаторами Райхардта. Оптимізовано умови 



 20 

добування впорядкованих органокремнеземних гібридних матеріалів в присутності темплатів 
та процедуру вилучення темплату з матриці матеріалу. Показано, що відмінність добутих 
матеріалів від кремнеземів з хімічно модифікованою поверхнею полягає у більш однорідній 
топографії поверхні. Знайдено, що полярність приповерхневого шару аміновмісних ормосилів 
близька до полярності таких органічних розчинників, як ацетон, ацетонітрил, етанол. Одержані 
матеріали є ефективними сорбентами для вилучення з розчинів аніонних барвників. На основі 
гібридних матеріалів розроблено робочі електроди для вольтамперометричного визначення 
нітрит-іонів, допаміну, аскорбінової кислоти тощо.   

Досліджено   сорбційні   властивості   сульфіду   цинку   сфалерітової 
модифікації  з  розмірами  часток  100-200  нм  відносно іонів U(VI) в інтервалі  значень  рН  2-
9.  Залишкову  концентрацію  іонів  U(VI)  у розчинах  після сорбції визначали люмінесцентним 
методом. Показано, що сорбційна  рівновага  у  вивченій  системі при рН 7 настає через 60-90 
мин.  Ступінь  вилучення  U(VI) в дослідженому діапазоні рН середовища 
складає   95-99   %. Виявлені   особливості   сорбції  уранілу-іонів дрібнодисперсним  сульфідом 
цинку дозволяють припустити, що для даного 
сорбенту  можливі  різні  типи  сорбційних  процесів:  як  типові  для 
оксигидратних  сорбентів  обмінні реакції, так і утворення ковалентніх свіязей з катіонами 
металів 

Вперше виявлені ефекти впливу мицелярного середовища поверхнево-активних 
речовин різного зарядного типу ( додецилсульфату натрію, цетилпіридиній хлориду, Брідж - 
35) на рівноваги комплексоутворення іонів міді (II) з дипептидом DL- α - аланіл - DL- валіном. 
Визначено моделі комплексоутворення іонів міді ( II) з DL- α - аланіл - DL- валіном у водному 
середовищі, міцелярних середовищах цетилпіридиній хлориду і Брідж 35 : CuL2 , CuH1L , 
CuH2L - ; в мицеллярному середовищі додецилсульфату натрію : CuL2 , CuH1L. 

Запропонований, теоретично обґрунтований і перевірений новий спосіб розрахунку 
концентрацій іонів за спектрами поглинання в залежності від двох незалежних інтенсивних 
параметрів. 

Показано, можливість визначення іонів Ni2+, Co3+, Fe2+, Cu2+, VO2+ у вигляді комплексів з 
ПАН у водно-міцелярному середовищі з використанням двовимірної залежності 
світлопоглинання від рН і довжини хвилі індивідуально та при сумісній присутності. 

Оцінена константа обміну комплексів ПАН з Cu2+ на 8-оксихінолін (Ох). Доведено, що для 
комплексу  Cu2+ реакції обміну на Ox проходять з повним руйнуванням комплексу з ПАН; 
комплекси іонів Ni2+, Co2+, Fe2+ з ПАН не вступають в реакцію обміну на Ox. 

Тест-методи 

УжНУ 
Оптимізовано склад чутливих елементів хімічних сенсорів. Виготовлено лабораторні 

взірці хімічних сенсорів - потенціометричні (іон-селективні електроди) та оптичні (плівкові 
абсорбційні). Оцінено хіміко-аналітичні властивості виготовлених сенсорів: селективність, 
кінетику відгуку, чутливість, робастність та інші деякі інші характеристики.  

Показана ефективність мікроекстракційної техніки при есктракційно-
спектрофотометричному визначенні аніонних ПАР. Розроблено нову методику, яка поєднує 
мікроектракційне відділення та концентрування аніонних ПАР з безпосереднім детектуванням 
мікроекстрактів спектрофотометричним методом. 

Досліджено вплив різних факторів на потенціометричне титрування фосфатів у формі 
фосфор молібденових гетерополікислот з використанням розробленого сенсору. Показано що 
в системі РО43- -МоО42--Н+ утворюються гетерополікислоти різного заряду. Знайдено умови 
утворення 4- зарядної ГПК та її використання для потенціометричного титрування розчинами 
цетилпіридиній хлориду за реакцією іонної асоціації. Розроблена проста і доступна методика 
визначення фосфатів в охолоджуючих напитках (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cola-Light та ін..) 
характеризується експресністю та хорошою відтворюваністю. Розроблено методики 
визначення фосфор вольфрамату у присутності гідролізованих його форм, що важливо в 
технології використання таких сполук як каталізаторів окиснення та дегідратації. Розроблено 
методики потенціометричного титрування фосфатів у ваннах фосфатування на замовлення 
підприємства «Конвектор». 

КНУ 
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Розроблено тест-методику визначення та методику сорбційного концентрування 
мікрокількостей 2,4,6-тринітнофенолу на амінопропілсилікагелі, модифікованого N-
епоксипропілкарбазолом з водних матриць. 

Модифікування кремнезему четвертинною амонійною сіллю, 
молібдофосфорностибієвою та молібдовольфрамофосфорною кислотами дозволило 
отримати твердофазний реагент, що поєднує унікальні хіміко-аналітичні властивості 
гетерополікислот з високою сорбційною здатністю кремнеземних матеріалів. На прикладі 
адреналіну та кверцетину як модельних речовин встановлено перспективність сорбентів для 
розробки сорбційно-спектрофотометричних і тест-методик визначення окисників та 
відновників. 

ФХІ 
Для виявлення фальсифікації та контролю якості напоїв, що містять кофеїн, 

запропановано тест-визначення 1,3,7-триметилксантину за гасінням люмінесценції комплексу 
Tb(III) з 1,10-фенантроліном та циклодекстрином.  

НФаУ 
Опрацьовані візуальні тест-методики напівкількісного визначення домішок феруму в 

лікарських засобах похідних фентіазину без попередньої мінералізації зразків, а також які 
дозволяють тестувати олії на вміст Купруму після здійснення їх мінералізації. (Боровська І.М., 
Блажеєвський М.Є.) 
ХНУ 

Знайшли розвиток підходи до виявлення відхилень від адитивності аналітичного сигналу 
в твердофазній спектрофотометрії, спектроскопії дифузного відбиття і візуальній 
кольорометрії; 

Вивчена можливість застосування методу цветометрії і хемометричних алгоритмів для 
роздільного визначення іонів важких металів з використанням реагентного індикаторного 
паперу на суму металів. 

Спектроскопічний аналіз  

УжНУ 
Синтезовані нові поліметинові барвники з активними функціональними угрупуваннями 

та полімерні матеріали на їх основі. Досліджено можливості їх використання в ролі активних 
речовин хімічних сенсорів та хромофорних реагентів в мікроекстракційних варіантах 
спектрофотометричних методик визначення типових забруднювачів довкілля. Вивчено 
важливіші хіміко-аналітичні властивості барвників торгової марки Базакрил. Показана їх 
ефективність як реагентів для спектрофотометричного аналізу. 

Синтезовано іонні асоціати барвників з іонами екотоксикантів (сПАР, нітрофеноли, іони 
важких металів та інші), проведено дослідження їх основних фізико-хімічних характеристики 
та поведінки в одно - та двофазних системах типу «вода-органічний розчинник», «водна фаза-
полімерна мембрана» тощо. Оптимізовані умови екстракційного відділення та концентрування 
аналізів. Доказана ефективність мікроекстракції, як високоефективної сучасної технології, що 
забезпечує вимоги «зеленої хімії». Розроблені нові методики екстракційно-
спектрофотометричного визначення екотоксикантів (сПАР, нітрофеноли, іони важких металів 
та інші). 

ЛНУ 
Проведено розробку електричної схеми та прототипу портативного флуориметра на 

основі УФ світлодіода та кремнієвого фотодетектора (доц. Пацай І.О.). Встановлені оптичні 
характеристики нового реагенту 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу у різних середовищах. 
Розроблені методики екстракційно-фотометричного визначення кобальту та кадмію з 
використанням зазначеного реагенту. 

Досліджено оптичні властивості нового реагенту 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-
2-ону у водних середовищах та розроблено методику спетрофотометричного визначення 
Pd(II). 

Розроблено програмне забезпечення до спектрофотометра ULAB-108UV для 
забезпечення роботи в автоматичному скануючому режимі (доц. Тимошук О.С. , ас. Ридчук 
П.В.). 
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Вивчалась взаємодія рутину з платиноїдами. Встановлено оптимальні умови утворення 
забарвлених продуктів рутину з осмієм(IV), іридієм(IV) та паладієм(ІІ) (доц. Врублевська Т.Я., доц. 
Коркуна О.Я.). 

Розробка сорбційно-люмінесцентних методів аналізу визначення слідових кількостей 
РЗЕ та ароматичних карбонових кислот на основі композицій РЗЕ-закарпатський цеоліт. (2.9 
Мікроаналіз та сліди. 3.2 Об’єкти навколишнього середовища. 3.4 Питна вода) (доц. Василечко 
В.О.). 
КНУ 

Інтенсивність флуоресценції розчинів фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-
дикетоновими групами залежить від генерації дендримеру. Чим більша кількість β-
дикетонових та N-N-P=S груп у структурі дендримеру, тим інтенсивніше свічення. Залежно від 
концентрації дендримера у розчині існує два механізми його взаємодії з органічними 
речовинами. 

Високодисперсний SiO2 є ефективною іонізаційною підкладкою для ідентифікації 
похідних кумарину методом ЛДІ МС. Наявність води у складі розчинника підвищує 
ефективність ЛДІ похідних кумарину на кремнеземних підкладках при оптимальному складі 
розчинника — ТГФ:Н2О=1:1. Вплив природи поверхневих груп та морфології поверхні не є 
однозначним, тому в конкретному випадку доцільно проводити попередні дослідження 
ефективності кожної з кремнеземних підкладок. Спосіб підготовки зразків суттєво впливає на 
ефективність ЛДІ. 

Розроблеено методики люмінесцентного визначення оксалату й тартрату на основі 
індикаторної системи «Цирконій-морин», що характеризуються широким діапазоном 
лінійності, високими чутливістю й точністю. При визначенні оксалату істотне значення має 
порядок змішування реагентів, від якого залежить стабільність індикаторної системи і 
відтворюваність результатів. 

НФаУ 
Досліджена кінетика та механізм спряжених реакцій пергідролізу та пероксикислотного 

окиснення лікарських препаратів з активованою естерною та нітрильною групою (аспірин, 
ацелізин, суксаметонію хлорид, арпенал, сукцинонітрил та ін.) водному середовищі. 
Опрацьовані кінетико-спектрофотометричні методики кількісного визначення лікарських 
препаратів за реакціями пергідролізу та пероксикислотного окиснення парафенетидину 
(Криськів Л.С., Блажеєвський М.Є.).  

Розроблені високочутливі методики виявлення та кількісного визначення похідних 
фентіазину у сечі після екстракції у вигляді відповідних S-оксидів після дериватизації за 
допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату методом флуориметрії (Александрова Д., 
Шлюсар О.І., Блажеєвський М.Є.). 

З’ясовані кінетичні особливості реакцій пергідролізу лікарських речовин беталактамідів. 
Опрацьовані кінетико-спектрофотометричні методики кількісного визначення пеніцилінів та 
цефалоспоринів в лікарських препаратах за індикаторними реакціями пергідролізу. (Карпова 
С.П., Лабузова Ю.Ю., Блажеєвський М.Є.). 

Опрацьовані методики високочутливого та вибіркового визначення домішок солей 
купруму та феруму при сумісній присутності за люміноловою реакцією без застосування 
ефектів маскування кінетико-хемілюмінесцентним методом (Євтухов В.О., студент 1 курсу 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Боровська І.М., к.ф.н. асистент Луганського медичного університету  ). 

ХНУ 
Були проведені дослідження по використанню для сонолюмінісцентної спектроскопії 

імпульсного ультразвуку, зареєстровані спектри сонолюмінесценції Sr, Ba, Ca, Mg. 
Встановлено залежність інтенсивності сонолюмінесценції від концентрації елементів, що 
визначаються та елементів–домішок. Встановлено, що інтенсивність сонолюмінесценції 
елементів залежить від параметрів УЗ (частоти та інтенсивності), природи і концентрації 
розчинених газів, виду і концентрації розчинених речовин. Інтенсивність сонолюмінесценції 
тим вища, чим нижча температура кипіння металу та енергія збудження електронного рівня. 
Усі зареєстровані спектри сонолюмінесценції приблизно відповідали спектрам, які 
використовуються у фотометрії полум'я 
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Проводяться дослідження щодо впливу на інтенсивність сонолюмінісценції частоти та 
періодичності імпульсів ультразвуку. Встановлені оптимальні частота та періодичність 
імпульсів.   

ДнНУ 
Розроблені методики одночасного визначення аскорбінової кислоти і рутину, тіаміну і 

аскорбінової кислоти методами проточного аналізу з спектрофотометричним детектуванням. 
Вперше стандартну конфігурацію проточної системи для послідовного інжекційного аналізу 
(SIA) доповнено зовнішнім реактором. Отримана система є варіантом методу Flow-batch 
analysis і об`єднує переваги обох методів: надзвичайно малі об`єми реагенту (20-40 мкл), 
стічних вод (~1 мл), що відповідає принципам «Зеленої хімії»; висока чутливість і 
відтворюваність, повна автоматизація, легкість в знаходженні і дотриманні оптимальних умов 
аналітичної методики.  

З застосуванням запропонованої конфігурації розроблена методика одночасного 
кінетичного визначення аскорбінової кислоти і анальгіну методом багатократних добавок (H-
Point standard addition method) (кафедра фізичної і неорганічної хімії, д.х.н. А.Б. Вишнікін).  

Хроматографія  

КНУ 
Обрані оптимальні умови хроматографічного розділення в градієнтному режимі ОФ-

ВЕРХ, детектування та ідентифікації ряду фенольних та поліфенольних сполук у складних 
сумішах. 

Проведено хроматографічне дослідження вин різних виробників та визначений вміст 
фенольних сполук у їх складі. Проаналізовано якість українських вин щодо вмісту 
антиоксидантів та співставлено їх з винами Болгарії, Чехії, загалом Центральної Європи. 

Розроблена проста і чутлива методика виучення і концентрування фталатів з водних 
зразків із застосуванням дисперсійної рідинної мікроекстракції з подальшим їх 
газохроматографічним визначенням. Оптимізовано параметри проведення мікроекстракції. В 
оптимальних умовах коефіцієнти концентрування фталатів складають 360-393 при ступені їх 
вилучення 91-98%, а межа їх виявлення досягає 3-8 мкг/дм3. Методика характеризируется 
хорошою точністю і відтворюваністю, що дозволяє застосувати її в аналізі природних і 
бутильованих вод. 

ІГМЕ 
Метод ВЭЖХ-МС. Проведена оптимизация применения МС (проточно инжекционный 

вариант) и ВЭЖХ-МС для определения аналитов с различными физико-химическими 
свойствами в частности водорастворимых витаминов и ингибиторов cGMP-фосфодиэстераз 
5-ого типа в сложных матрицах априори неизвестного состава.  

ХНУ 
Проводяться дослідження з вивчення кислотно- основних рівноваг окремих амінокислот 

у водних і міцелярних розчинах поверхнево- активних речовин різного зарядного типу; 
дослідження можливості поділу кумарину і його похідних методом міцелярної і 
субміцеллярной тонкошарової хроматографії. 

Електрохімічні методи  

ЛНУ 
Розроблена електрична схема та прототипи обладнання для електрохімічних методів 

аналізу: 
– кондуктометр; 
– осцилополярограф; 
– аналізатор на основі інверсійної вольтамперометрії; 
– контроллер потенціостату ПИ-50-1.1 (доц. Пацай І.О.). 
Потенціометричним методом встановлені формальні потенціали в каталіметричній 

системі пероксисульфатна кислота – фероїн – Fe(III). 
Методом вольтамперометрії досліджено електрохімічні властивості 4-іміно-1,3-

тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму та запропоновано цей реагент для визначення іонів Pd(II). 
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Апробовано вольтамперометричні методики визначення Ir(IV), Ru(IV) та Rh(III) з 
використанням оксимових похідних, азо- та трифенілметанових барвників при аналізі 
складних об’єктів: сульфідних мідно-нікелевих рудах, каталізаторах, резисторах, сплавах та 
сажах. Розроблено методики вольтамперометричного визначення Pt(IV) та Pd(II) з 
використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму та 5-(4-хлорфеніл)-фуран-2-
карбальдегідоксиму (2.9 Мікроаналіз та сліди. 3.1 Мінеральна сировина. 3.6 Промислові 
об’єкти та матеріали) (доц. Тимошук О.С. , ас. Ридчук П.В.). 

Узагальнено дані з використання трифенілметанових барвників (ТФБ) у 
вольтамперометричному аналізі. Проаналізовано вплив рН, концентрації, напруги поляризації 
на відновлення на р.к.е. вісімнадцяти ТФБ та їхніх комплексних сполук з низкою іонів металів, 
а також органічних речовин. Експериментально доведено, що багатостадійне відновлення 
ТФБ пов’язане не з можливими наповнювачами, домішками чи забрудненнями реагентів, а з 
особливостями їхньої будови. Встановлено можливість використання окремих ТФБ для 
полярографічного визначення РЗМ(ІІІ), Ga(III), Au(III) з Сн = n⋅10-6 моль/л. (доц. Дубенська Л.О.) 

КНУ 
Розроблено нову матрицю для електрохімічних біосенсорів, що складається з пористого 

шару вуглецевих нанотрубок, осаджених за допомогою метода електрофоретичного 
осадження. Одержаний шар  демонструє каталітичні властивості до окиснення НАДН, 
зсуваючи потенціал на 400 мВ та підвищуючи величину струму. 

Показано можливість іммобілізації ферменту Д-сорбітолдегидрогенази у плівку діоксиду 
силіцію зі збереженням її активності, та оптимізовано параметри отримання модифікованого 
електроду. Отримано градуювальний графік для визначення Д-сорбітолу, що 
характеризується задовільними параметрами. 

НФаУ 
Опрацьована проста та вибіркова вольтамперометрична методика здійснення аналізу 

препарату «Екоцид С) на вміст калій гідрогенпероксомоносульфату з використанням 
вуглеситалового електроду як індикаторного (аспірант Мозгова О.О., д.х.н., проф. 
Блажеєвський М.Є. , Національний фармацевтичний університет). 

СНУ 
Вивчено умови утворення, синтезу, стійкості та дослідження оптичних та електрохімічних 

властивостей іонних асоціатів трийодид-,  йодбромід-, пентахлорфенолят-, 2,4-
дихлорфеноксіацетат-, мефенамат-, фенілантранілат-, нафтілацетат-іонів із органічними 
катіонами; дослідження можливостей використання таких сполук як ефективних аналітичних 
форм для створення сенсорів та аналітичних систем. Одержані результати дозволили 
розробити ефективні сенсори, а, також, високочутливі, селективні, надійні та 
конкурентоспроможні методики (які відповідають світовому рівню) визначення широкого кола 
речовин у об’єктах довкілля, фармацевтичних та інших препаратах. 

За результатами досліджень з’ясовано: чинники, що визначають стійкість, термічні, 
оптичні та електроаналітичні властивості досліджених іонних асоціатів; вивчено хімізму 
взаємодії, складу утворених сполук, їх важливіших хіміко-аналітичні параметри, що дають 
можливість спрогнозувати їх реакційну здатність та основні аспекти можливого використання; 
встановлено та використано закономірності їх поведінки для створення нових сенсорів та 
аналітичних систем; вивчено вплив різних факторів на селективність та надійність 
аналітичного сигналу; розроблено нові (кращі від сьогодні відомі у світі) методики для 
визначення різних форм Йоду (йодидів, йодатів, перйодатів), селену (IV), органічних 
пероксосполук, а також аскорбінової кислоти, натрій сульфіту, натрій метамізолу методом 
потенціометричного титрування; пентахлорфенолу, 2,4-дихлорфеноксіацетатної, 
мефенамінової, фенілацетатної та нафтілацетатної кислот методом прямої потенціометрії у 
фармацевтичних препаратах, харчових продуктах та інших об’єктах; їх апробація та 
метрологічна оцінка. 

Створено лабораторні зразки потенціометричних сенсорів для визначення трийодид-,  
йодбромід-, пентахлорфенолят-, 2,4-дихлорфеноксіацетат-, мефенамат-, фенілантранілат-, 
нафтілацетат-іонів. 

Отримано принципово нові результати, що дозволяють розробити принципово новий 
спосіб вирішення багатьох наукових та науково-практичних проблем, що сприятиме розвитку 
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хімії, матеріалознавству, сенсорних технологій, аналізу фармпрепаратів, екологічного 
моніторингу. 

НУБіП 
Створено дослідно-експериментальний зразок модулю імпульсної інверсійної 

хронопотенціометрії з елементами новизни, що забезпечує підвищення чутливості, точності  
вимірювання концентрації хімічних елементів. Розроблено і проведено державну атестацію 
методики виконання вимірювань  МВВ 081/36-0833-12 «Методика виконання вимірювання 
масової концентрації рухомих форм важких металів та токсичних елементів (Pb, Cu, Zn, Cd, 
Hg, As, Ni, Co) у грунтах методом інверсійної хронопотенціометрії».  

Рентгенівські методи 

ЛНУ 
Вперше побудовано ізотермічні перерізи шести діаграм стану шести потрійних систем. У 

цих та деяких споріднених системах вперше синтезовано 20 нових тернарних сполук, 
кристалічну структуру яких вивчено методами монокристала або порошку. Проведено поміри 
магнітних властивостей сполук Tm5Ni2In4, PrNi9In2, NdNi9In2 та EuNi9In2 та гідридів на їхній 
основі PrNi9In2H1,7, NdNi9In2H1,5 та EuNi9In2H3,4.( проф. Каличак Я.М., с.н.с. Тиванчук Ю.Б., н.с. 
Дзевенко М.В.). 

Об’єкти аналізу 
Об’єкти навколишнього середовища  

КНУ 
Розроблено твердофазний реагент на основі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолу, 

іммобілізованого на поверхні кремнезему, придатний для визначення вмісту лабільних і, 
відповідно, найбільш токсичних сполук цинку у грунтах. 

Запропоновано метод екстракційного концентрування з водних об’єктів гербіциду 2,4-
дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д) у вигляді його іонного асоціату (ІА) з 
цетилтетраметиламоній бромідом (ЦТМАБ) на поверхні біфункціонального сорбенту SiO2-TX. 
ФХІ 

Методами аналітичної хімії та теорії іонних рівноваг доведено, що при наповненні 
обмілілого Куяльницького лиману морською водою утворення осаду гіпсу є неможливим, а 
рівень неорганічних та органічних токсикантів суттєво не зміниться.  

НУБіП 
Виконано дослідження щодо розробки складових програмування порядку управління і 

вимірювання за допомогою модуля імпульсної інверсійної хронопотенціометрії для 
визначення концентрації  Zn, Cd, Cu, Pb, Со, Ni, As, Hg у воді та водних розчинах різного 
природного та техногенного походження, в грунтах.  

Запропоновано варіант меркуриметричного визначення хлорид-і бромід-іонів у водних 
розчинах (природні, стічні води і технологічні розчини), заснований на використанні як 
індикатора сульфамінової кислоти або її розчинних солей. Метод дозволяє візуально або 
фотометрично визначати концентрацію зазначених галогенідів. Він характеризується 
простотою виконання аналізу, селективністю, доступністю недорогих хімічних реактивів. 

Біологічні та медичні об’єкти  

ЛНУ 
Розроблено комплекс нових спектрофотометричних методик визначення сульфаніламідів з 

о,о'-дигідроксизаміщеними азобарвниками; розраховано їхні метрологічні характеристики. 
Досліджено селективність розроблених методик щодо допоміжних та діючих речовин, які можуть 
входити у склад сульфаніламідних препаратів. Проведено визначення сульфаніламідів за 
допомогою еріохром чороного Т та еріохром синьо-чорного R у ветеринарних препаратах та 
валідовано розроблені методики. 

Опрацьовано методику визначення сульфатіазолу у сиворотці крові та сечі за 
допомогою моноазобарвника тропеоліну О. 
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Розроблено спектрофотометричні методики визначення рутину у лікарських засобах та 
осмію(IV) в складних об’єктах (доц. Врублевська Т.Я., доц. Коркуна О.Я.). 
КНУ 

Розроблено умови кількісного вилучення білкових субстратів в модифіковані міцелярні 
фази на основі аніонної поверхнево-активної речовини додецилсульфату натрію: СДДСН= 0,05 
моль/л, СNaCl= 1,0 моль/л, СH2Sal= 0,02 моль/л, рН=2. У системі реалізуються високі коефіцієнти 
концентрування при використанні невеликих обємів проби (R>98; K≈20 при V0=10 мл; та K≈50 
при V0=50 мл). Практично повне вилучення білків у рідку модифіковану фазу ДДСН 
досягається за умов існування позитивно зарядженої форми білкового субстрату та при 
значеннях рН, близьких до ізоелектричної точки білку. 

Здатність деяких діуретиків до взаємодії з ітаконовою кислотою і 
діетиламіноетилметакрилатом була використана для розробки методик їх розділення і 
визначення. Отримані на основі зазначених мономерів матричні полімери виявились 
придатними для сорбційного вилучення, розділення і визначення амілориду та тріамтерену в 
присутності буметаніду, фуросеміду, бендрофлюметіазиду та хлортіазиду, а також 
фуросеміду і буметаніду в присутності бендрофлюметіазиду, хлортіазид, амілориду й 
тріамтерену.  

Показано перспективність використання методу флуоресцентної спектроскопії для 
дослідження фармакокінетики та встановлення якості лікарських речовин на основі 
фторпохідних органічних сполук. 

ФХІ 
Вперше виявлено комплексоутворення іонів лантанідів з 1,4-бенздіазепінами (БД), що 

містять в 3-му положенні гідроксильну группу, які сенсибілізують люмінесценцію Tb(III) та 
Eu(III).  Різнолігандні комплекси Ln(III)-БД-лаурилсульфат застосовані для високочутливого 
визначення лоразепаму і темазепаму.  

Замість коштовного та токсичного етідію броміду запропановано використання у якості 
люмінесцентного зонду комплексу Tb(III) з амідом 2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонової 
кислоти для дослідження афінетету до молекул ДНК близьких за структурою біологічно 
активних речовин.  

Розроблено просту та експресну методику селективного поляриметричного визначення 
лактози моногідрату у двокомпонентній допоміжній речовині СтарЛак.   

Розроблено аналітичну документацію (МКЯ, звіти щодо профілей розчинності, валідація 
відповідних методик аналізу) для контролю якості нового вітчизняного лікарського засобу 
«Аторвакор» таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,01; 0,02; 0.04; 0,08 г (виробник ВАТ 
«Фармак»). 
НФаУ 

Розроблені екстракційно-фотометричні методики кількісного визначення промазину та 
трифтазину у біологічних рідинах організму людини, котрі можуть бути використані під час 
здійснення хіміко-токсикологічного аналізу (Шлюсар О.І., Блажеєвський М.Є.). 

ХНУ 
Проведені дослідження щодо отримаання хлориду натрію фармакопейної чистоти, 

шляхом отбору частини продукту на стадії вакуум-випарки звикористанням ультразвукової 
інтенсифікації. Це дасть змогу отримувати хлорид натрію фармакопейний без використання 
токсичних хімічних реагентів, зокрема  - хлориду барію. 
СНУ 

Розроблено методику визначення гепарину методом резонансної світлової 
спектроскопії. 

Питна вода  

ХНУ 
Розроблено методики визначення іонів Ni2+, Co3+, Fe2+, Cu2+, VO2+ в комплексі з ПАН у 

мінеральній воді спектрофотометричним методом з використанням водно-міцелярного 
середовища за двовимірними спектрами. Діапазон вимірювання концентрацій іонів металів: 
3×10-6 – 3×10-5 моль/дм3 з межею визначення 3-5×10-7 моль/дм3. 
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КНУ 
Поєднано умови лужної пробопідготовки зразків з органічною матрицею на прикладі 

сухого і свіжого молока з умовами наступного визначення загального йоду кінетичним 
каталітичним спектрофотометричним, що дозволило запропонувати методику визначення 
вмісту йоду у складі свіжого молока вітчизняного виробництва.  Метрологічні характеристики 
методики перевірено методом «введено-знайдено» та аналізом стандартного зразка сухого 
молока. 

Розроблено методику люмінесцентного визначення тетрацикліну за допомогою 
гібридної плівки, модифікованої Eu(III) у присутності цитрату. Визначенню Тц у молоці не 
заважають на рівні їх середнього вмісту у молоці білки, вуглеводи, неорганічні катіони та 
аніони, а також еквімолярні концентрації антибіотиків пеніцилінової групи, зокрема ампіцилін. 
Показано можливість багаторазового використання ГП-Eu після їх регенерації. 

Переваги капілярного електрофорезу використано для створення методики швидкого і 
дешевого визначення органічних кислот у харчових продуктах без попередньої 
пробопідготовки, що може бути також використана для виявлення фальсифікованої та 
неякісної продукції. 

НФаУ 
Запропоновані селективні кінетико-спектрофотометричні методики кількісного 

визначення домішок феруму у жирних оліях. Показана можливість селективного визначення 
домішок феруму в присутності купруму у мінералізаті жирних олій рицини та обліпихи: вміст 
домішок феруму не перевищує 5,5 та 3,8 ррm відповідно (Боровська І.М., Блажеєвський М.Є.) 
ДнНУ 

Для визначення окремих представників поліфенолів і їх суми у фармацевтичних 
препаратах, харчових рослинних препаратах, запропоновано застосовувати для 
фотометричного визначення 18-молібдодифосфат, що на відміну від випадку застосування 
реактиву Фоліна-Чіокальту дозволило визначати поліфеноли у присутності 
низькомолекулярних монфенолів і таким чином більш об`єктивно оцінювати харчову цінність 
та антиоксидантну активність рослинних об`єктів аналізу. (кафедра фізичної і неорганічної 
хімії, д.х.н. А.Б. Вишнікін, дхн.проф.Циганок Л.П.). 

УДХТУ 
Розроблена методика визначення тіабендазолу в субстанції харчової добавки Е-233 та 

в харчових продуктах фізико-хімічними методами аналізу, що впроваджена в аналітичну 
практику лабораторії випробувального та науково-дослідного центру харчових продуктів ДП  
“Дніпростандартметрологія” 13 січня 2013р. 

Промислові об’єкти та матеріали 

КНУ 
Розроблено методику амперометричного визначення сорбітолу за допомогою 

електроду, модифікованого вуглецевими нанотрубками та біокомпозитною плівкою SiO2-
сорбітолдегідрогеназа, у продуктах харчової та косметичної промисловості. Перевагами 
розробленої методики є висока відтворюваність результатів, селективність та експресність, 
що дозволяє здійснювати позалабораторний аналіз. 

Здатність води зменшувати інтенсивність флуоресценції ацетонітрильного розчину 1-[3-
хлоро-3-(4-нітрофеніл)-2-пропеніліден]-1H-ізоіндол-3-аміну покладено в основу методики 
визначення Н2О у цьому органічному розчиннику, що характеризується межею виявлення Н2О 
0,16% (v/v). 

ФХІ 
Встановлено, що відношення F(R)max /F(R) < 4,0-4,2 в спектрах дифузного відбиття для 

терму диспрозія (III)  6H13/2 →  6H11/2 дозволяє достовірно ідентифікувати утворення Dy2O2S у  
системах ZnS(ZnO)- Dy2S3, які запропановано для усунення оксигенвмісних домішок в 
оптичних матеріалах на основі сульфіду цинку.  

На основі різних хімічних реакцій форм сульфуру (S2-, S22-, So) в кислому середовищі 
створено систему речовинного аналізу ZnS та розроблені методики визначення 
полісульфідних та оксигенвмісних домішок у відповідних матеріалах для тонкоплівкових 
покриттів.  
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Для речовинного хімічного аналізу систем, які містять ZnS, ZnO, Sb2O3, Sb2S3, 
запропоновано використання оксалатної кислоти та натрію тартрату для селективного 
вилучення та наступного визначення оксиду стибію (III).  

ХНУ 
Розроблено методики технологічного процесу травлення друкованих плат 

міднохлоридними розчинами з повторним використанням промивних розчинів, вод та 
утилізацією відпрацьованих травильних розчинів, складу низькоконцентрованих нітратних 
електролітів для отримання гальванопокритої міді, а також методик атомно-абсорбційного та 
атомно-емісійної з індуктивно-плазмою визначень міді, нікелю, свинцю, кадмію, хрому, цинку, 
марганцю і заліза в цих розчинах, нафтопродуктах, газоконденсату і водах різного 
походження, із застосуванням ультразвуку і нових сорбентів. 

Технологічний процес і методики аналізу розроблено в НДІ хімії та на кафедрі хімічної 
метрології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Юрченко О.І., 
Добріяном М.А., Беліковим К.М., Титової Н.П., Черножук Т.В 

Розроблені методики атомно-абсорбційного та атомно-емісійної з індуктивно-плазмою 
визначень цих металів в технологічних розчинах, нафтопродуктах, газоконденсату, водах 
різного походження апробовані на реальних об'єктах. Ці методики аналізу відрізняються 
експресністю, підвищеною чутливістю, точністю, прецизійністю (Sr не перевищує 0,03). 
Методики також застосовуються в аналітичній практиці газо-транспортної системи і на авто-
газо-заправних станціях України. Застосування поверхнево-активних речовин та 
ультразвукової обробки проб забезпечує максимальне вилучення металів. 

Впроваджено на підприємстві УкрНІІгаз ПАТ «Укргазвидобування» (м. Харків) методики 
аналітичного визначення Fe(ІІІ), SO42-, H2S, Al(III), BO2-, I- та Br- в супутньо-пластових водах, 
що підтверджено трьома актами про впровадження. 

Хімічна метрологія, стандартизація 
Хемометрія 

ХНУ 
Адаптовано апарат штучних нейронних мереж та розроблено рекомендації щодо вибору їх 

архітектури та параметрів для надійної ідентифікації та кластеризації об’єктів в якісному хімічному 
аналізі.  

Розроблено рекомендації щодо формування оптимального об’єму навчальної вибірки для 
правильного навчання алгоритмів класифікації; запропоновано спосіб оцінки числа прихованих 
нейронів, обґрунтувано набір функцій активації і метод навчання, що забезпечують надійну та 
робастну класифікацію багатовимірних хіміко-аналітичних даних; порівняно надійність і робастність 
алгоритмів нейронних мереж і традиційних класифікаційних процедур при обробці тестових і 
експериментальних хіміко-аналітичних даних різного типу; розроблено алгоритм класифікації 
об’єктів за багатовимірними масивами їх фізико-хімічних характеристик без апріорної інформації 
про число класів та про еталони для навчання алгоритму; досліджено ефективність застосування 
алгоритмів нейронних мереж до ідентифікації географічного походження зразків вод і харчової 
сировини. 

Стандартизація та управління якістю 

НФаУ 
Опрацюована та провалідована за вимогами ДФУ нова методика здійснення кількісного 

визначення цефалексину та цефазоліну в лікарських препаратах (Розробник аспірант 
Лабузова Ю.Ю. та д.х.н., проф.. Блажеєвський М.Є.). 

Опрацьована та провалідована методика кінетико-спектрофлуориметричного 
визначення вмісту аспірину в препараті «Ацелізин» з використанням реакції пер гідролізу 
(Розробники здобувач Криськів Л.С., д.х.н., проф.. Блажеєвський М.Є. (Національний 
фармацевтичний університет), д.х.н., ст.н.с. Єгорова А.В., к.х.н., м.н.с. Скрипинець Ю.В., к.х.н., 
м.н.с. Леоненко І.І. (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України). 
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Додаткова інформація 

КНУ 
Міжнародні гранти  

№ 
за/п. 

Країна 
партнер  

Установа - 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в рамках якого здійснюється 
співробітництво, термін його дії 

1. Бельгія Університет 
Брюселю Наночасточки SiC Міжнародний грант до 01.05.2014 

2. Іспанія Університет Овієдо Розробка оптичних 
сенсорів 

Міжнародний грант по проекту Марії Кюрі  
FP7-PEOPLE-2009-IRSES №247603. Назва 
проекту : SOL-GEL MATERIALS 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 
FOR OPTICAL SENSING  1.01.2011-
31.12.2013 

3 Франція Університет Поля 
Сабатьє 

Одержання 
люмінесцентних 
барвників для 
оптичних сенсорів 

Міжнародний грант по проекту Марії Кюрі  
FP7-PEOPLE-2009-IRSES №247603. Назва 
проекту : SOL-GEL MATERIALS 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 
FOR OPTICAL SENSING  1.01.2011-
31.12.2013 

4. Франція Університет м. Ліль Наноделівер Міжнародний грант до 01.05.2014 

5 Франція Університет 
Лотарінгії 

Спільна 
аспірнатура 

Угода про спільну аспірантуру, 01.01.13-
31.12.13 

6 Франція Університет 
Страсбургу 

Спільна 
аспірнатура, 
магістратура 

Грант "Дніпро 4152XL" 

 
Участь у міжнародних конференціях закордоном 

№ за/п П.І.Б.  Посада 
Назва заходу 
(конференція, семінар 
тощо) 

Місце проведення 

1 Зайцев В.М. Проф. Нарада М. Будапешт, Угорська Р. 

2 Трохименко О.М. Зав. НДЛ Конференція М. Москва, Росія 

3 Линник Р.П. Ст.н.сп. Конференція М. Москва, Росія 

4 Кобилінська Н.Г. Н.сп. Конференція м. Варшава, Польща 

5 Зайцев В.М. Проф. Експерт Ради М. Брюсель, Бельгія. 

6 Зайцев В.М. Проф. Конференція М. Гаага, Нідерланди. 

 

ДонНУ 
Міжнародні гранти  

Організація-донор Назва 
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The Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency. 

Грант від стипендіальної програми Erasmus Murdus для навчання за 
магістерською програмою “Master of Science Advanced Spectroscopy in 
Chemistry” в університетах Європи в сумі 38 тис. євро. Зараз навчається у 
Німеччині в університеті м. Мюнхен (другий рік навчання). 

Університет ім. Гумбольта, Берлін, 
Німеччина. 

Грант Erasmus Murdus для навчання в аспірантурі у школі аналітичних 
наук (факультет природних наук) Адлерсхоф (SALSA), університет ім. 
Гумбольта, Берлін, Німеччина. 

 
Стажування 

Країна Назва установи Стажер 
Україна Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського 
Щепіна Н.Д. 

 
Відзнаки та нагороди 
Завідувача кафедри д.х.н., проф.. Алемасову А.С. обрано Академіком Академії наук 

вищої освіти України. 
Колектив кафедри аналітичної хімії нагороджено грамотою Донецького національного 

університету за активне залучення позабюджетного фінансування та впровадження наукових 
розробок у реальному секторі економіки. Наказ №870/06 від 24.04.2013 р. 

Доцент Басенкова В.Л. нагороджена Почесною грамотою Донецької обласної державної 
адміністрації за плідну працю з обдарованими дітьми і вагомий внесок у підготовку переможців 
олімпіад, конкурсів обласного і всеукраїнського рівнів. 

Доценти Рокун А.М. та Басенкова В.Л. отримали подяку від Національного еколого-
натуралістичного центру МОНУ за успішний науково-педагогічний супровід досліджень 
переможців форуму «Дотик природи». 
 

НУБіП 
Участь у міжнародних конференціях закордоном 

№ за/п П.І.Б.  Посада 
Назва заходу 
(конференція, семінар 
тощо) 

Місце проведення 

1 Максін В.І. Проф.. Конференція М.Гродно, Білорусь 
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Додаток 
Список організацій 
СНУ – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, 

кафедра аналітичної хімії та екотехнологій, зав. каф. к.х.н., проф. Кормош Ж.О. 
УжНУ – Ужгородський національний університет, м. Ужгород, кафедра аналітичної хімії, 

зав. каф. д.х.н., проф. Базель Я.Р. 
ЛНУ - Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра аналітичної 

хімії, зав.каф. проф. Каличак Я.М. 
НУЛП – Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра аналітичної хімії,   

зав. каф., д.х.н., проф. Ятчишин Й.Й. 
КНУ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, зав. каф., 

д.х.н., проф. Запорожець О.А.,професор каф. чл.-кор НАНУ, д.х.н. проф. Зайцев В.М. 
ІКХХВ – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, відділ 

аналітичної хімії, м. Київ, академік НАНУ Гончарук В.В.,зав. відділом, д.х.н., ст.н.с. Пшинко Г.М. 
НУХТ - Національний університет харчових технологій, м. Київ, завідувач кафедри 

аналітичної хімії, д.х.н, Костенко Є.Є. 
ІГБ - Інститут гідробіології НАНУ, м. Київ, відділ гідрохімії, зав. відділом д.х.н., проф. 

Линник П.М. 
ІГМЕ - Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України, 

пров.наук.сп., д.х.н., с.н.с. Левин М.Г. 
ІЕЗ – Інститут електрозварювання ім. Патона 
НУБіП - Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 

д.х.н., професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, директор НДІ 
природничих і гуманітарних наук  Максін В.І. 

УДНВЦ - Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації м. Київ, к.х.н., Рожнов М.С. 

ОдНУ – Одеський університет, м. Одеса, кафедра аналітичної хімії. зав.каф. к.х.н., 
доц.Чеботарьов О.М. 

ФХІ - Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, відділ аналітичної хімії 
та фізико-хімії координаційних сполук, кер. відділу д.х.н., проф. Антонович В.П. 

ВСЗ–ФХІ – Відділ стандартних зразків Спеціального конструкторсько-технологічного 
бюро з дослідним виробництвом Фізико-хімічного інституту НАН України. 

ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, д.х.н., проф. 
Бельтюкова С.В. 

ХНУ – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, проф., д.х.н., 
проф. Холін Ю.Е.,  д.х.н., проф. Юрченко О.І. та д.х.н., проф. Мчедлов-Петросян М.О. 

ІМ – Науково-технологічний комплекс  „Інститут монокристалів” НАН України (НТК 
„Інститут монокристалів”), м. Харків, зав. відділом к.х.н. Беликов К.М. 

УНФЦ - Філія "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" 
Державного підприємства "Український  фармацевтичний інститут якості", м. Харків,  директор  
д.х.н., проф. Гризодуб О.І. 

ННЦ ХФТІ - Національний науковий  центр «Харківський фізико-технічний інститут» 
начальник відділу аналітичних досліджень, екології та радіаційних технологій, д.ф.-м.н, 
старший науковий співробітник, Левенець В.В. 

НФаУ - Національний  фармацевтичний  університет, м. Харків, д.х.н., професор 
кафедри  фізичної та колоїдної хімії НФаУ Блажеєвський  М.Є.  

НУЦЗ - Національний університет цивільного захисту, м. Харків, зав. Завідувач кафедри 
охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, д.х.н.,  проф. Васюков  О.Є. 

ХНУРЕ - Харківський  національний університет радіоелектроніки, лабораторія 
«Аналітична оптохемотроніка», керівник – д. ф.-м. н.,  проф. Рожицький М.М. 

ННЦ ХФТІ – Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.  
ДонНУ – Донецький національний університет, кафедра аналітичноі хімії, зав. 

кафедрою д.х.н., проф. Алемасова А.С. 
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ДнНУ - Дніпропетровський національний університет, м.Дніпропетровськ, кафедра 
аналітичної хімії, зав.каф. д.х.н., проф. Чміленко Ф.О., кафедра фізичної і неорганічної хімії, 
зав. кафедри, д.х.н., проф. Вишнікін А.Б. 

УДХТУ – Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра аналітичної 
хімії, м. Дніпропетровськ, зав. каф. д.х.н., проф.. Ткач В.І. 

УІПА - Українська інженерно-педагогічна академія,  м. Артемівськ, зав. кафедрою 
загальнонаукових дисциплін д.х.н., проф. Бакланов О.М. 

УкрЦСМ – УкрЦСМ Держстандарту України. 
ЦЛККЛС - ГП "Центральная Лаборатория по Контролю Качества Лекарственных 

Средств" МОЗ Украины 
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