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ПРИВІТАННЯ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
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Регламент: доповідь – 15 хв, обговорення – 5 хв. 

 

1. «История Национального фармацевтического университета 
в летописи европейского образования» 
Черних Валентин Петрович, академiк НАН України, ректор 
Національного фармацевтичного університету 

 

2. «Реакційна здатність кластерів вуглецевих наноматеріалів 
sp2-типу» 
Картель Микола Тимофійович, академік-секретар Відділення 
хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні  
ім. О.О. Чуйка 

 

3. «Структура, молекулярні механізми дії і властивості лігандів 
бензодіазепінових серотонінових і фібриногенових рецепторів» 
Андронаті Сергій Андрійович, академік НАН України, 
директор Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського, 
голова Південного наукового центру НАН України та МОН 
України 

 

4. «Сорбенти медичного призначення для профілактики і 
терапії вікової патології» 
Стрелко Володимир Васильович, академік НАН України, 
директор Інституту сорбції та проблем ендоекології 

 

5. «Біофізичні та хімічні уявлення про властивості води» 
Гончарук Владислав Володимирович, академік НАН України, 
директор Інституту колоїдної хімії та хімії води  
ім. А.В. Думанського 

 

6. «Синтез і властивості феромагнітних наноструктур та їх 
можливе використання» 
Бiлоус Анатолій Григорович, академiк НАН України, Інститут 
загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського 

 

7. «Об опыте  деятельности химико-фармацевтической 
научно-производственной асоциации «Медфармхим» по 
созданию и производству инновационных лекарственных 
средств» 
Редер Анатолій Семенович, кандидат хімічних наук, 
генеральний директор ТДВ «ІнтерХім» 

 

8. «Каталізатори на основі наночастинок металів VIII групи 
для процесів гідрування та С-С сполучення у тонкому 
органічному синтезі» 
Стрижак Петро Євгенович, чл.-кор. НАН України, завідувач 
відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих 
молекул Інституту фiзичної хiмiї iм. Л.В.Писаржевського 

 

9. «Нанорозмірні ефекти на міжфазній границі 
високодисперсних кремнеземів як фактор їх біологічної 
активності» 
Туров Володимир Всеволодович, чл.-кор. НАН України, 
завідувач відділу біомедичних проблем поверхні Інституту хімії 
поверхні ім. О.О. Чуйка 
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10. «Хіральність і фармакологія» 
Колодяжний Олег Іванович, чл.-кор. НАН України, Інститут 
біоорганічної хімії та нафтохімії 

 
25 травня 2016 р. 

ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ 
 
СЕКЦІЯ «ЕКОЛОГІЯ» 
 
Головуючі: Стрелко Володимир Васильович, академік НАН України, 
директор Інституту сорбції та проблем ендоекології 

Кухар Валерій Павлович, академік НАН України, почесний 
директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 

Регламент: доповідь – 15 хв, обговорення – 5 хв. 

 

1. «Методи зеленої хімії для рішення екологічних проблем: 
інноваційне застосування стабільних карбенів для розвитку 
екологічних технологій» 
Короткіх Микола Іванович, доктор хімічних наук, Інститут 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

 

2. «Сорбенти для видалення фосфатів з ґрунтових вод і лікування 
гіперфосфатемії у людей і тварин» 
Кириллов Святослав Олександрович, доктор хімічних наук, в.о. 
директора Міжвідомчого відділення електрохiмiчної енергетики 

 

3. «Явища на межі поділу фаз» 
Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач 
відділу аморфних та структурно впорядкованих оксидів Інституту 
хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 

 

4. «Екотоксикологія наночастинок металів» 
Дибкова Світлана Миколаївна, кандидат біологічних наук, 
відділ колоїдної технології природних систем Інституту 
біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка 

 

5. «Властивості графеноподібних кластерів: квантово-хімічний 
підхід» 
Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук, завідувач 
відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем Інституту 
хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 

 

6. «Нанорозмірні агрегати фулерену С-60 в полярних розчинниках: 
властивості і взаємодія з електролітами»  Мчедлов-Петросян 
Микола Отарович, доктор хімічних наук, Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна 

 

7. «Біоактивні вуглецеві сорбенти деструктивного типу в 
экотехнологіях» 
Хохлов Андрій Вікторович, кандидат технічних наук, Інститут 
сорбції та проблем ендоекології 

 

8. «Наноструктурные реакционные среды как инструмент 
решения проблем экологической безопасности» 
Вахітова Любов Миколаївна, кандидат хімічних наук, Інститут 
фізико-органічної хімії і вуглехімії  
ім. Л.М. Литвиненка 
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Регламент: доповідь – 15 хв, обговорення – 5 хв. 

 

1. «Нові біологічно активні полімерні матеріали для медицини» 
Рожнова Ріта Анатоліївна, доктор хімічних наук, Інститут 
хімії високомолекулярних сполук 

 

2. «Рациональный подход к конструированию лекарств: новые 
или дженерики?» 
Богза Сергій Леонідович, доктор хімічних наук, Інститут 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

 

3. «Нові стратегії синтезу біоактивних похідних 
азагетероциклів» 
Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 
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Рожнова Ріта Анатоліївна, доктор хімічних наук, Інститут 
хімії високомолекулярних сполук 

 

2. «Рациональный подход к конструированию лекарств: новые 
или дженерики?» 
Богза Сергій Леонідович, доктор хімічних наук, Інститут 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

 

3. «Нові стратегії синтезу біоактивних похідних 
азагетероциклів» 
Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 



 

4. «Структурна функціоналізація 4-трифторо- 
метилпіримідинонів, як ефективний метод побудови їх 
біоперспективних похідних» 
Вовк Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, 
заступник директора Інституту органічної хімії 

 

5. «Наночастинки металів: нові фармацевтичні субстанції для 
потреб медицини та ветеринарії» 
Рєзніченко Людмила Сергіївна, кандидат біологічних наук, 
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка 

 

6. «Исследование биологической активности и спектральных 
характеристик  янтаря различных географических районов 
Украины» 
Міронов Олег Леонідович, кандидит хімічних наук, Інститут 
фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

 

7. «Свойства фитомеланина» 
Компанець Михайло Олександрович, кандидит хімічних наук, 
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії  
ім. Л.М. Литвиненка 

 

8. «Біологічна активність госиполу і його похідних» 
Дикун Олексій Михайлович, м.н.с., Інститут фізико-органічної 
хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 

 


