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  Серед вчених, що внесли вагомий вклад у розвиток хімії на Україні, 

значне місце належить Федіру Даниловичу Овчаренко. З його ім’ям пов’язаний 

розвиток колоїдної хімії, а саме дослідження фізичної хімії дисперсних 

матеріалів. 

Кожен науковий крок Ф.Д.Овчаренко має величезне значення у 

теоретичному і практичному напрямках, починаючи з першої наукової роботи, 

що внесла пояснення механізму утворення періодичних структур у гелях та на 

практиці відкрила можливість одержувати ритмічні осади у вигляді спіралей.  

Серед напрямків, що привертали увагу учених, була проблема ліофільності 

дисперсних мінералів. Був з’ясований механізм взаємодії поверхні різних 

глинистих мінералів з середовищем різної полярності, кількісно визначено 

процеси гідрофільності глин, та кількість зв’язаної води (характеристики 

молекулярної природи глин). Вивчення структурно-сорбційних властивостей 

глин дозволило рекомендувати застосування бентонітів ряда місцезнаходжень 

як природних сорбентів. Результати досліджень знайшли застосування у 

багатьох напрямках господарства (при будівлі каналів, зрошувальних систем 



особливо на півдні України). Під керівництвом Ф.Д.Овчаренко був 

розроблений новий метод боротьби з фільтрацією води у лессових грунтах, 

збагачення корисною мікрофлорою біомінеральних добрив, використовування 

дисперсних мінералів при вивченні гетерогенних хімічних реакцій та 

каталітичних процесів. 

Узагальненням робіт з гідрофільності дисперсних систем була монографія 

(та згодом докторська дисертація) «Гидрофильность глин и глинистых 

минералов», що є настільною книгою дослідників вже багато років. 

Під керівництвом Ф.Д.Овчаренко розроблялась тематика іонного обміну 

дисперсних матеріалів. Встановлено, що роль обмінних катіонів у зв’язуванні 

води та інших полярних речовин дисперсними мінералами кристалічної будови 

збільшується у напрямку: палигорськіт > галуазіт > каолініт > монтморилоніт > 

вермикуліт (з’ясований кількісний вплив обмінних катіонів  на гідрофільність 

дисперсних мінералів, електрокінетичні та оптичні їх властивості). Вперше в 

його відділі використовували радіоспектроскопічні дослідження ліофільності 

дисперсних систем. 

Вчений широкого кругозору Ф.Д.Овчаренко цікавило багато  напрямків 

пов’язаних з дисперсними матеріалами: одним з таких є адсорбція на глинистих 

мінералах та цеолітах. Було визначено три типи (за властивостями) дисперсних 

матеріалів: слоїсті силікатні з розширюючою структурною коміркою, слоїсто-

стрічкові силікати та слоїсті силікати з жорсткою решіткою. Це дало 

можливість охарактеризувати поверхню природних мінеральних сорбентів, їх 

геометричну неоднорідність. 

Під керівництвом Ф.Д.Овчаренко проводились дослідження кінетики 

катіонної полімеризації мономерів на твердій поверхні дисперсних мінералів. 

Встановлена природа та будова активних центрів, що ініціюють катіонну 

полімеризацію, досліджені основні вимоги до мінерального субстрата тощо. 

Цей цикл робіт дозволив одержувати нові композиційні полімерні суспензії. 

Багато років працював Ф.Д.Овчаренко у напрямку дослідження 

структуроутворення в дисперсних глинистих мінералах (закладені основи 



фізико-хімічної механіки дисперсних систем). Дослідження пластичної 

міцності систем глина-вода, мінералів різної кристалічної будови дало 

можливість встановити взаємозв’язок між структурно - механічними 

властивостями та гідрофільністю глин. Ці розробки було покладено в основу 

одержання будівельних матеріалів пластичним та напівсухим пресуванням, 

встановлення структурно – механічних та реологічних критеріїв практичного 

застосування глинистих суспензій для буріння, оцінки властивостей 

будівельної кераміки (грубої та тонкої), розроблені методичні основи 

одержання керамічних паст. 

Цікавим напрямком наукових досліджень Ф.Д.Овчаренко було 

розроблення уявлень про фізико - хімічну механіку високодисперсних 

мінералів для використання їх у медицині та фармації.  

Завдяки всім цим роботам на Україні було сформовано широко відомий 

науковий центр по вивченню фізико - хімічної механіки дисперсних мінералів.  

Ф.Д.Овчаренко був не тільки видатним вченим, але й надзвичайним 

популяризатором науки. Він постійно виступав з доповідями, науково – 

популярними лекціями, повідомленнями про досягнення та проблеми науки. 

Під керівництвом Ф.Д.Овчаренко були проведені багаточисельні конференції, 

семінари, симпозіуми. Людина невичерпної енергії, вражаючої робото 

здатності, широкої ерудиції Ф.Д.Овчаренко був видатним вихователем молоді. 

Учні завжди з великою теплотою та вдячністю згадують свого вчителя, який 

постійно пробуджував в них інтерес до науки, ніколи не стримував їх ініціативи 

та самостійності, був вимогливим до себе та інших.  

Наукова, організаційна робота Ф.Д.Овчаренко  поєднувалась з активною 

суспільною діяльністю. Життя видатного хіміка, його активна життєва позиція 

є гідним прикладом до наслідування та розвитку кращих людських якостей. 
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