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tation of the catalysts for use in means of the protection of 
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Наукова школа Т. Л. Ракитської проводить фунда-
ментальні дослідження в галузі металокомплексного 
окисно-відновного каталізу. Розробляє екологічні ката-
лізатори призначені для низькотемпературної очистки 
повітря від озону, фосфіну, монооксиду вуглецю і діо-
ксиду сірки в засобах захисту навколишнього серед-
овища та людини —  респіраторах та протигазах. Цей 
напрямок є оригінальним і не дублює дослідження 
в інших наукових установах України та за кордоном.

Засновниця школи Тетяна Ракитська є автором 4 
монографій, 6 навчальних посібників з грифом МОН 
України, понад 280 статей, 65 патентів та автор-
ських свідоцтв. Під її керівництвом захищено 7 кан-
дидатських дисертацій. Член експертних рад ВАК 
та МОН Украї ни, наукової ради з неорганічної хімії 
НАН України. Науковий редактор журналу «Віс-
ник Одеського національного університету. Хімія». 
Рецензент наукових статей у журналах «Catalysis 
Today» (Scopus), «Microporous and Mesoporous Mate-
rials» (Scopus), «Journal of Molecular Structure» (Sco-
pus), «Chemistry of Metals and Alloys», «Вісник Львів-
ського національного університету. Серія. Хімія».

Представниками наукової школи є кандидати хі-
мічних наук, доценти А. С. Труба, Т. О. Кіосе, Л. А. Рас-
кола, В. Я. Волкова. Маючи власні наукові здобутки, 
під керівництвом Тетяни Леонідівни вони працю-
ють за прикладними та фундаментальними держ-
бюджетними темами, серед яких в останні роки 
«Розробка нового покоління металокомплексних 
каталізаторів низькотемпературного знешкоджен-
ня токсичних газоподібних речовин» та «Розробка 
теоретичних основ регулювання активності метало-

комплексних каталізаторів знешкодження газопо-
дібних токсичних речовин».

Вперше отримано та узагальнено нові наукові ре-
зультати про вплив хімічного і мінералогічного скла-
ду природних сорбентів (клиноптилоліт, базальтовий 
туф, трепел, бентоніти) з різних родовищ України та 
способів їх хімічного модифікування на механізми 
формування поверхневих металокомплексів та їх ка-
талітичну активність в реакціях низькотемператур-
ного окиснення монооксиду вуглецю, діоксиду сірки 
та розкладання озону. Вперше розроблена теоре-
тична модель прогнозування впливу природи йонів 
перехідних металів, лігандів та носія на каталітичну 
активність закріплених металокомплексів в редокс-
реакціях за участю газоподібних токсичних речовин 
неорганічного походження. Виявлені ефекти синер-
гізму в біметальних каталітичних композиціях та 
розроблені багатофункціональні каталізатори.

Визначено оптимальний склад каталізаторів окис-
нення монооксиду вуглецю та розкладання озону, а та-
кож способи їх виготовлення, які дозволяють забезпе-
чити необхідні захисні властивості каталізаторів для 
спорядження протигазових фільтрів в засобах індиві-
дуального захисту органів дихання. У співробітництві 
з Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього 
середовища і людини МОН і НАН України (професор 
Еннан А. А.) виготовлено дослідну партію каталізато-
ра окиснення монооксиду вуглецю, яка використа-
на для спорядження протигазових фільтрів термо-
стійких саморятівників «Супровідник»; каталізатора  
КНО-СО/М-Кл для спорядження газопилозахисних 
напівмасок «Платан». Оригінальність наукових до-
сліджень підтверджена авторськими свідоцтвами та 
патентами України і Росії. Каталізатори окиснення 
мікроконцентрацій фосфіну та озону, які застосову-
ються в респіраторах «Снежок ГП-Е» та «Снежок 
ГП-Е-Озон», не мають аналогів в Україні та світі.

Наукові здобутки успішно втілені в навчальний 
процес у вигляді спеціальних курсів «Екологічний 
каталіз», «Металокомплексний каталіз редокс-ре-
акцій за участю газоподібних токсичних речовин» 
для бакалаврів та магістрів.


