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Загальна ідея проекту – це можливість керування процесом
визначення складу речовини через поведінку вимірювально-
інформаційного аналітичного сигналу шляхом підсилення, накопичення
або селекції останнього. Пропонується можливість розробки
системного підходу до інтенсифікації аналітичного процесу на
початкових його стадіях.

ІДЕЯІДЕЯ ПРОЕКТУПРОЕКТУ

-описання хімізму процесу інструментального аналізу речовини при керуванні
поведінкою аналітичного сигналу (АС);
створення нових екстракційних систем для концентрування осмію за допомогою
димеркаптотіопіронів (ДТ);
- дослідження закріплення органічних реагентів на різнозначних носіях (папір, 
силохром, аеросіл) та використання отриманих твердофазних реагентів для
визначення металів, розробка експресних тест-методик визначення важких металів у
розчинах;
- дослідження взаємодії осмію (IV, VI)   з похідними ДТ та вивчення хіміко-аналітичних
властивостей отриманих сполук осмію;

СИСТЕМНИЙСИСТЕМНИЙ ПІДХІДПІДХІД ДОДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇІНТЕНСИФІКАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГОАНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУПРОЦЕСУ ВКЛЮЧАЄВКЛЮЧАЄ::



- розробка методик диференційного визначення осмію в присутності інших
благородних металів на основі утворення їх тіопірондимеркаптидів, які мають різну
розчинність;
- використання фізичного впливу ультразвуку (УЗ) на стадії пробопідготовки грунтів
різних типів (чорнозему звичайного та опідзоленого, бурих лісних, лесированих
коричневих та делювіальних грунтів) перед атомно-абсорбційним та атомно-емісійним
визначенням концентрації рухливих форм різних елементів та їх валового вмісту. 
- розробка експресних методик розкладання грунтів з використанням ультразвуку при
оптимальних параметрах;
- створення конкурентноспроможних ефективних методик визначення благородних
металів в геологічних та металургійних об’єктах з інтенсифікацією ультразвуком
низької частоти стадії пробопідготовки та усунення втрат визначуваних елементів при
пробірному концентруванні;
- розробка спектрофотометричних, фотометричних, хроматографічних методик
визначення вмісту полімерних поверхнево-активних речовин (ПАР) та їх характеристик
в модельних та реальних розчинах;
- описання модифікації органічних аналітичних реагентів полімерними поверхнево-
активними речовинами та розробка спектрофотометричних методик визначення
металів за допомогою модифікованих органічних реагентів;
- розробка експресних тест-методик визначення важких металів у розчинах.

СИСТЕМНИЙСИСТЕМНИЙ ПІДХІДПІДХІД ДОДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇІНТЕНСИФІКАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГОАНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУПРОЦЕСУ ВКЛЮЧАЄВКЛЮЧАЄ::
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РЕЗУЛЬТАТИРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬДОСЛІДЖЕНЬ



ВИКОРИСТАННЯВИКОРИСТАННЯ УЗУЗ ДЛЯДЛЯ ПРИСКОРЕННЯПРИСКОРЕННЯ АНАЛІЗУАНАЛІЗУ ПРОДУКТІВПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯХАРЧУВАННЯ

* у 15 разν =18 – 44 кГц,
I = 1 – 3 Вт/см2,
t =2 хвл
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НАУКОВАНАУКОВА НОВИЗНАНОВИЗНА

1. Розроблена нова система методик визначення деяких металів у харчових продуктах,
біологічних матеріалах, ґрунтах, геологічних об’єктах з інтенсифікацією
пробопідготовки фізичною дією, яка дозволила покращити метрологічні характеристики: 
експресність та чутливість.

2. Розроблені методики впроваджені у практику роботи лабораторії
контролю якості продуктів харчування Кіровоградського управління захисту прав
споживачів, лабораторії при Управлінні з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради, лабораторії
відділу аналітичного контролю та моніторингу Державного управління екології
та природних ресурсів в Кіровоградській області, у практику
роботи державного підприємства “Дніпро-ВДМ”, аналітичний центр НГАУ.

3. Запропонована система оцінювання мікроелементного забезпечення організму за вмістом
мікроелементів у волоссі людини. Запропонований проект є ефективним у використанні
для оцінки патологічного стану організму з метою розробки методики лікування, а також при
плануванні профілактичних заходів для попередження розвитку різного роду захворювань.

4. Пропонується розробка експрес-методик для аналізу ґрунтів при визначенні валового
вмісту важких металів і їх розчинних форм у ґрунтових витяжках атомно-абсорбційним або
атомно-емісійним методом з попереднім ультразвуковим або мікрохвильовим
опроміненням. Методики можуть бути використані для визначення й підтримки родючості
ґрунтів при визначенні їх вартості.



НАУКОВІНАУКОВІ ТАТА НАВЧАЛЬНІНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯВИДАННЯ



ДОСЯГНЕННЯДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВСТУДЕНТІВ ТАТА МОЛОДИХМОЛОДИХ НАУКОВЦІВНАУКОВЦІВ

Під керівництвом доц. Мікуленко О.В. 
отриманий грант у міському конкурсі проектів
“МОЛОДЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА – РІДНОМУ
МІСТУ” на реалізацію проекту “Розробка
аналітичних методик контроля забруднювачів
питної води та деяких продуктів харчування -
шлях до підвищення якості життя населення
Дніпропетровська”.

За останні роки студентами
кафедри були отриманні 2 Дипломи
Міністерства освіти і науки України
як переможців Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт. 
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