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У Дніпропетровську відбулася VІІ Всеукраїнська конференція 
молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії

З 1 по 4 червня 2009 р. у м. Дніпропетровську на базі Дніпропетровського національного універ�
ситету ім. О. Гончара проходила VII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з ак�
туальних питань сучасної хімії. Захід проведено за підтримки Інституту органічної хімії НАН Ук�
раїни та Українського державного хіміко�технологічного університету. Спонсорами виступили На�
уково�сервісна фірма «ОТАВА», ТОВ «Спектрум�ІНФО» та Хімічна компанія «Сполука».

У конференції взяли участь представники Львівського національного університету імені Івана
Франка, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Фізи�
ко�хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.

Під час роботи секцій органічної, аналітичної, неорганічної хімії, теоретичної та прикладної
електрохімії, хімії та хімічної технології високомолекулярних і природних сполук було заслухано
й обговорено понад 100 доповідей. За матеріалами конференції видано збірку тез доповідей.

Науково�сервісна фірма «ОТАВА» традиційно відзначила преміями авторів найкращих науко�
вих доповідей, виголошених українською мовою. Студентці Харківського національного університе�
ту ім. В.Н. Каразіна Марії Водолаженко було вручено першу премію за доповідь «Селективність син�
тезу 2,5�діоксо�5,6,7,8�тетрагідро�2Н�хроменів гідролізом резонансно стабілізованих енолятів»,
другу премію одержала студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Оль�
га Шийка за доповідь «Синтез і перетворення похідних тіофену з гетероциклічними замісниками».

ВВііттааєєммоо  зз  ппееррееммооггооюю  ааввттоорріівв  ннааййккрраащщиихх  ннааууккооввиихх  ддооппооввііддеейй,,  
ввииггооллоошшеенниихх  ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю!!

Марія Водолаженко
Народилася в м. Харкові. Неодноразова призерка обласних і всеукраїнських учнівських

олімпіад з хімії. Ще навчаючись у школі, виконувала наукову роботу на кафедрі технічної елек�
трохімії НТУ «Харківський політехнічний інститут». Учасник конкурсу науково�дослідних ро�
біт учнів — членів Малої академії наук України, науково�технічних конференцій довузівської
молоді «Хімія і фізика в сучасних технологіях». На одній з таких конференцій її роботу було
визнано кращою роботою з електрохімії. 

Стипендіат фонду Харківського міського голови «Обдарованість» (2004�2005), Фонду
підтримки молодих обдаровань у галузі точних та природознавчих наук (2005), Харківського
міського благодійного фонду Юрія Сапронова (2007�2009).

З 2005 р. — студентка хімічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Проходить стажування
в НТК «Інститут монокристалів» НАН України у відділі гетероциклічних сполук. Учасник все�
українських і міжнародних конференцій та конкурсів. Переможець ІІ Університетського кон�
курсу студентських наукових робіт (2008), призер конференції�конкурсу молодих учених НТК
«Інститут монокристалів» НАН України (2009). Нині продовжує навчання в магістратурі
хімічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Активно займається науковою роботою.

Ольга Шийка 
Народилася в м. Львові. Неодноразова призерка обласних і всеукраїнських учнівських

олімпіад з хімії, турнірів юних хіміків. 
З 2007 р. — студентка хімічного факультету Львівського національного університету імені

Івана Франка. Активна учасниця олімпіад і конференцій з хімії. Член наукового гуртка кафед�
ри органічної хімії. Під керівництвом Н.Т. Походила вивчає гетероциклічні похідні тіофену. На
сьогодні основним напрямом роботи Ольги є дослідження реакції Гевальда і модифікації функ�
ціональних груп в одержаних тіофенах. Під час досліджень набула навичок синтезу складних
органічних сполук. Як результат, одержала низку нових похідних тіофену, триазолу, оксадіазо�
лу, тіадіазолу, тіазолу, тетразолу, піразолу, оксазину, тієнопіримідину. Використовує сучасні
методи дослідження будови органічних сполук (ЯМР� і мас�спектрометрія, рентгеноструктур�
ний аналіз), квантово�хімічні розрахунки та скринінг біологічної активності.
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університету ім. О. Гончара, співголова оргкомітету конференції


