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До ювілею Циганок Людмили Павлівни 
 

10 квітня 2011 року виповнюється 75 років Людмилі Павлівні Циганок – до-
ктору хімічних наук, професору кафедри хімії та хімічної технології висо-
комолекулярних сполук хімічного факультету Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара (ДНУ).  
 

 

Л.П. Циганок народи-
лася в м. Дніпропет-
ровськ у робітничій сім`ї . 
У 1953 році закінчила СШ 
№ 43 з золотою медал-
лю. Вищу освіту здобула 
на хімічному факультеті 
Дніпропетровського дер-
жавного університету, 
який закінчила у 1958 
році. У 1958-1963 рр. 
працювала у Дніпропет-
ровському хіміко-
технологічному інституті. 
З 1962 р. – аспірант ка-
федри аналітичної хімії 
ДДУ. З 1964 р. асистент, 
далі старший викладач, а 
з 1970 р. доцент цієї ж 
кафедри. У 1966 році за-
хистила кандидатську 
дисертацію «Досліджен-
ня деяких хіміко-
аналітичних властивос-
тей фосфорномолібде-
нової кислоти».  

Довгий час з 1978 по 
1994 рік Людмила Павлі-
вна працювала завідува-
чем кафедри аналітичної 
хімії, серйозно займалась 
оснащенням лабораторій кафедри, придбанням 
дорогоцінного обладнання, а у 2003-2005 рр. – 
завідувачем кафедри хімічної технології ВМС 
ДНУ. В 1990 р. захистила докторську дисертацію 
«Гетерополікомплекси III-А і V груп періодичної 
системи елементів – аналітичні форми у фізико-
хімічних методах аналізу», у цьому ж році їй 
присвоєне звання професора по кафедрі аналі-
тичної хімії.  

Автор біля 350 публікацій, 7 навчальних посі-
бників, авторських свідоцтв та патентів. Наукові 
роботи Циганок Л.П. покладені в основу написа-
них нею у співавторстві 2-х монографій з хімії та 
аналітичної хімії гетерополікомплексів: «Осо-
бенности реакций образования и восстановле-
ния гетерополикомплексов элементов III-А груп-
пы Периодической системы элементов», 1996 
р., «Використання гетерополіаніонів структури 

Кеггіна в аналізі органіч-
них та неорганічних спо-
лук» , 2002 р. 

Безпосередньо під її 
керівництвом виконано і 
захищено 16 кандидатсь-
ких дисертацій. Людмила 
Павлівна є науковим кон-
сультантом 2-х докторсь-
ких дисертацій Ткача В.І. і 
Вишнікіна А.Б. Її учні пра-
цюють в ДНУ, УДХТУ, За-
поріжжі, Києві. Є безпере-
рвним науковим керівни-
ком держбюджетних тем з 
аналітичної хімії гетеро-
полікомплексів впродовж 
останніх 15 років. 

Значну увагу приділяє 
вдосконаленню учбового 
процесу. Розробила низку 
нових начальних курсів, у 
тому числі «Спектроскопі-
чні методи дослідження 
комплексних сполук», 
«Аналітична хімія навко-
лишнього середовища», 
«Теоретичні основи хіміч-
них методів аналізу» Не-
одноразово була перемо-

жцем міжвузівських конкурсів лекторської майс-
терності. Була організатором двох всесоюзних 
семінарів «Химия, строение и физико-
химические особенности гетерополисоедине-
ний» (1982 і 1986 роки), за підсумками яких були 
надруковані збірники наукових робіт. 

Заслужений викладач Дніпропетровського 
національного університету (з 2000 р.), відмінник 
освіти України (2003 р.), тривалий час була чле-
ном спеціалізованої ради ДДУ і в теперішній час 
є членом ради із захисту кандидатських та док-
торських дисертацій УДХТУ. За плідну навчаль-
но-виховну та наукову роботу в Дніпропетровсь-
кому державному університеті нагороджена де-
кількома медалями. 

Основні наукові інтереси Л.П. Циганок поля-
гають в поглибленому досліджені хімічних та 
хіміко-аналітичних властивостей гетерополіком-
плексів (поліоксометалатів) елементів III та V 
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груп Періодичної системи. Нею разом з учнями 
створено наукову школу з аналітичної хімії гете-
рополісполук, яка відома в Україні та за її межа-
ми. У 70-90 роки на кафедрі аналітичної хімії 
ДНУ відбулось становлення нового наукового 
напряму – спрямованого синтезу гетерополіком-
плексів як аналітичних форм з регульованими 
хіміко-аналітичними властивостями для визна-
чення елементів в спектрофотометричних та 
електрохімічних методах аналізу. В роботах Л.П. 
Циганок містяться ідеї щодо використання ГПА 
як аналітичних форм для визначення відновни-
ків та окисників, розширення числа елементів чи 
сполук, які можуть бути визначені у вигляді ГПК. 

Нею висунуто гіпотезу про можливість існу-
вання моно- і різнолігандних ГПК структури Кег-
гіна для елементів III-А групи – галію, індію, та-
лію(III), запропоновані шляхи утворення у роз-
чині та синтезу цих сполук. Структуру 12-
молібдогалієвого ГПК доказано з застосуванням 
сукупності сучасних інструментальних методів 
аналізу, включаючи ЯМР на ядрах 

17
О та 

71
Ga. 

Цей комплекс став всього-на-всього п`ятим при-
кладом такого роду сполук. Його молібдовольф-
рамові похідні є перспективними аналітичними 
формами для визначення галію.  

Л.П. Циганок сформульовані рекомендації з 
раціонального використання різних типів ГПА у 
якості аналітичних форм. Виявлені екстремальні 
залежності властивостей змішанолігандних мо-
лібдовольфрамових ГПК від природи і складу 
поліліганда, зокрема, значне збільшення стійко-
сті ГПК при введенні атому вольфраму в гете-
рополіаніон, підвищення окисно-відновних влас-
тивостей, обмеження ступеню відновлення кіль-
кістю більш електронегативних атомів аденду в 
гетерополіаніоні. Разом із Ткачем В.І. є співав-
тором багатьох визначальних робіт у галузі роз-
робки іоно-селективних електродів для визна-
чення нітрогеновміснихих біологічно-активних 
речовин, лікарських препаратів. Розроблено ни-
зку методик аналізу промислових та природних 
об`єктів, які впроваджені в роботу заводських і 
науково-дослідних лабораторій.  
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