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процесі механохімічного диспергування оксидного і силікатного наповнюва-
ча в середовищі поліалюмосилоксану.

Вивчено фазовий склад матеріалу при нагріванні до температури 1773 К,
на основі чого підтверджена можливість їх використання в якості високотем-
пературних захисних покрить для конструкційних матеріалів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ
ШКОЛИ В ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Показано закономірності зародження наукових шкіл в галузі хімічної науки в Росії на протязі ХIХ
ст. Наведено основні умови і особливості формування творчих колективів навкруги видатних уче-
них. З’ясовано початковий період функціонування наукової школи в галузі хімічної технології.
З’ясовано роль і значення керівника-лідера для формування школи.

Laws of origin of scientific schools in the field of a chemical science in Russia during the nineteenth cen-
tury are shown. The basic conditions and features of formation of creative collectives are resulted. The
initial stage of functioning of scientific school in the field of chemical technology is found out. The role
and value of the head (leader) for formation of school is found out

Вступ. На сучасному етапі розвитку, наука має все більш колективний
характер, особливо в технічних галузях, але й при цьому залишається важли-
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ва роль окремого вченого, його наукової творчості, власного внеску в процес
пізнання складних закономірностей всесвіту.  Виключно важливе й ключове
значення має  лідер наукової школи, який повинен бути генератором науко-
вих ідей, мати глибокі знання не тільки у своїй, але й суміжних галузях нау-
ки, мати організаційні здібності, володіти педагогічним талантом. Керівник
наукової школи повинен бути самовідданим справі, цілеспрямованим і прин-
циповим, мати цінні для лідера риси, які б сприймали колектив науковців і це
сприяло активній діяльності школи. При цьому дуже важливо й актуально
з’ясувати особливості зародження й формування наукової школи в певній га-
лузі знань.

Зародження хімічних наукових шкіл. Наукові школи в галузі хімії у
Росії почали зароджуватись ще на початку ХIХ ст., коли відбувалось форму-
вання майбутнього вчителя російських хіміків Ю. Лібіха. У свій час учителем
Ю. Лібіха був Ж.Л. Гей-Люссак, а в нього К.Л. Бертолле.

З наукової школи Лібіха вийшло багато хіміків – німці, французи, анг-
лійці, американці, шведи, голанці, імена яких збереглись в історії науки.

Росія не стала виключенням із ряду інших країн. Російськими учнями
Ю. Лібіха були М.М. Зінін, О.А. Воскресенський, Л.Н. Шишков, Н.Н. Соко-
лов, А.І. Ходієв, П.А. Ільєнков, Н.Е. Лясковський, Ф.Ф. Бельштейн, А.А. Фа-
дєєв, К.Є. Шмідт, а учнями О.А. Воскресенського були великий Д.І. Менде-
лєєв, відомі хіміки М.О. Меншуткін, А.Р. Шуляченко, П.П.Алексєєв. Загаль-
ним учнем М.М. Зініна та О.А. Воскресенського прийнято вважати М.М. Бе-
кетова 1. О.М. Бутлеров та О.П. Бородін писали про М.М. Зініна: “Его тру-
ды впервые заставили ученых Западной Европы отвести русской химии
почетное место” 2, с. 181. Сам М.М. Зінін був учителем О.М. Бутлерова
й О.П. Бородіна. Досить сказати, що тільки О.М.Бутлеров і тільки в
Санкт-Петербурзькому університеті виховав 35 учнів, які разом із його ка-
занськими послідовниками склали основу вітчизняної наукової школи хімі-
ків-органіків 3.

Учнями Д.І. Менделєєва були А.А. Байков, В.І. Вернадський, С.П. Вуко-
лов, Г.Г. Густавсон, В.О. Геміліан, В.А. Кистяковський, В.Л. Комаров,
Д.П. Коновалов, Н.С. Курнаков, А.Л. Потиліцин, В.Є.Тищенко, І.Ф. Шредер
та ін. 1. Характерною особливістю російських хімічних наукових шкіл була
відкритість учителя перед учнями. Так, Г.Г. Густавсон  згадує: “Бутлеров
всегда работал открыто, на виду у всех окружающих...У него не было
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секретов ни в идеях, ни в попытке их осуществления... такой образ дейст-
вия являлся могущественным средством для передачи качеств его ученикам”
4, с. 234. Бутлеров і Бородін так характеризували свого учителя Зініна:
“доступный для всех и каждого, всегда готовый помочь и словом, и делом…”
2, с. 194. Така атмосфера в колективі в повній мірі справедлива й по відно-
шенню до лабораторій Лібіха, Гей-Люссака, Бертолле. Такий стиль і клімат у
науковій лабораторії притягував молодь, створював необхідні передумови
діяльності наукової школи, котру очолює вчений.

Таким чином, російські наукові школи з неорганічної, фізичної та
органічної хімії, які беруть початок від Д.І. Менделєєва, М.М. Бекетова й
О.М. Бутлерова, формувались під впливом ідей Ю. Лібіха і його вчителів –
Ж.Л. Гей-Люссака й К.Л. Бертолле. Для цих учених було характерно загост-
рене почуття часу, що дозволяло їм вибрати найважливіше в науці на даний
момент і своєчасно включитись в рішення актуальної проблеми.

У період до революції 1917 р. основними науковими центрами в галузі
хімічних наук на Україні були Харківський, Київський, Новоросійський в
Одесі та Львівський університети. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток
хімічних наук на Україні пов’язаний з іменами вчених М.М. Бекетова – одно-
го із засновників фізичної хімії; Л.В. Писаржевського, П.Г. Мелікішвілі – до-
слідників пероксокислот, фізикохімії розчинів; П.П. Алексєєва – дослідника
в галузі азосполук; М.А. Валяшка – засновника першої спектроскопічної ла-
бораторії в Росії, С.М. Реформатського – видатного хіміка органіка та ін. 5.
У 20 – 30-і роки ХХ ст. сформувались нові напрямки хімічних наук: елект-
ронна хімія (Л.В. Писаржевський); хімія ізотопів (О.І. Бродський); фізична
хімія й електрохімія неводних розчинів (В.О. Плотников) та сольових розп-
лавів (В.О. Ізбеков); нові відгалуження органічної (С.М. Реформатевський,
К.А. Красунський, В.П. Яворський, А.І. Кіпріанов) та аналітичної (М.О. Та-
нанаєв) хімії та ін.

Формування наукової школи в хімічній технології. Зародження, ста-
новлення й розвиток наукових шкіл у галузі хімічних наук, технічної хімії
має аналогічні закономірності, як і для інших технічних наук. Особливого
значення набуває роль лідера наукової школи й на перше місце виходить іні-
ціативність і самостійність, рішучість і сміливість, а також наполегливість і
завзятість та стриманість і самовладання.
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Початковий період становлення й передумови формування В.І. Атроще-
нка як талановитого вченого й організатора науки та виробництва, напрямки
наукових досліджень ученого в 30 – 40-і роки ХХ ст. у галузі технології
неорганічних речовин проаналізовано С.О. Гринь, П.В. Кузнєцовим у стат-
тях 6 – 8, а також у колективній монографії 9.

Уперше про колектив, який працював під керівництвом В.І. Атрощенка
при вирішенні складної проблеми збільшення виробництва нітратної кис-
лоти згадується в статті С.Я. Пасічника 12, книзі С.С. Уразовського 10
та книзі “Далеко от линии фронта. Воспоминания. Документы и материа-
лы” 11, с. 124 – 131, а також у наших працях 6, 7, 9, де показано період,
який охоплює воєнні роки 1941 – 1945 рр., коли особливо яскраво прояви-
лись риси лідера-організатора і вченого.

Перша спроба дати оцінку наукової школи й ролі її лідера В.І. Атрощен-
ка зроблена в статті М.Ф. Киркача, М.Ф. Клещова, Н.П. Курган та І.І. Литви-
ненка “Жизненный и творческий путь В.И. Атрощенко” у книзі “Василий
Иванович Атрощенко” 13, с. 3 – 18, які показали основні етапи життя, нау-
кової діяльності відомого вченого в галузі хімії, діяльність наукової школи.
Автори підкреслюють, що вже сформувалась в цей час (70-і рр. ХХ ст.) і плі-
дно працювала наукова школа вченого: “За годы своей научной деятельно-
сти В.И. Атрощенко создал научную школу. Многие его ученики стали вид-
ными учеными. В.И. Атрощенко является организатором новых направлений
научной работы в ряде отраслевых институтов химической промышленно-
сти” 13, с. 17. Таким чином, автори стверджують, що в 70-і роки ХХ ст. на-
укова школа В.І. Атрощенка вже повністю сформувалась й активно працюва-
ла не тільки в ХПІ, а й в інших наукових центрах країни. Але в цій роботі зо-
всім не було приділено уваги зародженню й формуванню школи й особливо,
характеристиці її організатора й лідера.

Основні результати діяльності школи в період з 1935 по 1945 розглянуто
в працях 12, 14–18 та ін., для яких характерний змістовний аналіз доробку
попередників, висвітлення проблем, котрі були важливими для вчених-
хіміків, проаналізовано шляхи й методи забезпечення держави хімічними ре-
човинами; показано роль колективної праці й відзначено внесок лідера у ви-
рішенні важливих задач хімічної технології і виробництва.

У 50 – 60-і рр. продовжується формування наукової школи й у статтях та
публікаціях більше уваги приділяється В.І. Атрощенку, як організаторові на-
укових досліджень як на кафедрі ТНР, так і в масштабах ХПІ, новим напрям-
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кам та ролі лідера в розширенні наукових пошуків. Подальший розвиток
школи в 60 – 80-і роки, напрямки наукової діяльності, виконаних лідером і
представниками наукової школи, проаналізовано нами в дисертаціях та авто-
рефератах дисертацій. У цих працях чітко просліджується розвиток основно-
го наукового напрямку, його трансформацію відповідно до вимог часу й ви-
рішення проблем хімічної технології, спадковість у розробках учених науко-
вого колективу.

Таким чином, аналіз робіт показує, що дослідження наукової школи
В.І. Атрощенка охоплювали широкий спектр технології зв’язаного азоту, кі-
нетики та каталізу, промислової екології. Усі розробки, узагальнення та ви-
сновки базувались на основі глибоких фізико-хімічних, кінетичних дослі-
дженнях, розробки механізмів та створення технологій. Особливістю всіх на-
укових пошуків було безумовне впровадження в промислове виробництво,
практичні рекомендації для проектування, удосконалення процесів і облад-
нання виробництва. Ця традиція й особливість наукової школи залишається й
у теперішній час.

Висновок. Великий обсяг проаналізованого фактичного матеріалу доз-
волив реально відтворити стан справ періодів становлення та розвитку
наукової школи в хімічній технології, відстежити зв’язки кафедри технології
неорганічних речовин політехнічного інституту із промисловістю,
академічни-ми, галузевими й навчальними інститутами; отримати
фактографічний матеріал,  що кількісно та якісно відтворюють діяльність
школи, причому значна частина з них запропонована вперше.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДНОГО
СВИНЦОВО-ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ АНОДА

Досліджено залежність структури, питомого електричного опору, каталітичної активності і зносо-
стійкості в електрохімічному синтезі неорганічних речовин від складу і умов одержання компози-
ційного оксидного покриття мало зношуваного аноду на основі оксидів неблагородних металів.
Визначені фізико-хімічні параметри одержаних покриттів дозволяють обґрунтувати склад покрит-
тя в залежності від умов його експлуатації.

Dependence of structure, specific electric resistance, catalytic activity and durability from composition
and conditions of reception composition oxide coverings in an electrochemical synthesis of an organic
substance has been investigated. Physical and chemical parameters of the gained coverings are certain, to
prove composition of a covering depending on conditions of its maintenance.

Введение. Перспективным направлением создания новых материалов
мало изнашиваемых анодов для процессов электрохимического синтеза явля-


