
 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СИМПОЗІУМ З 
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присвячений 80-річчю  

проф. Валерія Дмитровича Орлова 

21 – 22 вересня 2021 р.,  

 

що проводиться в рамках 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДНИКІВ 2021 
19 – 25 вересня 2021 р. 

 

 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка  
 

ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України 
 

Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 
 

Інститут органічної хімії НАН України 

 
 

 

ПЕРШЕ  ІНФОРМАЦІЙНЕ  

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 



Шановні колеги! 

 

Організаційний комітет з радістю запрошує Вас до участі у 

Всеукраїнському симпозіумі з органічної та медичної хімії, 

присвяченому 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова, що 

проводиться в рамках Всеукраїнської конференції наукових дослідників 

2021, яка відбудеться 19 – 25 вересня 2021 року у Львові.  

Засідання симпозіуму проходитимуть 21 – 22 вересня 2021 року на 

хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6. 

 

Організатори симпозіуму – Львівський національний університет імені 

Івана Франка, НТК «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків), 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Інститут 

органічної хімії НАН України (м. Київ).   

 

На симпозіумі будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) 

доповіді, а також стендові повідомлення. 

 

Мова симпозіуму – українська. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

проф. Обушак Микола − голова 

проф. Чебанов Валентин − співголова 

проф. Дорошенко Андрій − співголова 

доц. Лозинський Андрій − секретар  

к.х.н. Горак Юрій  

к.х.н. Колосов Максим  

доц. Крищишин-Дилевич Анна  

к.х.н. Кулик Олеся  

проф. Лесик Роман 

к.х.н. Литвин Роман 

доц. Мартяк Роман 

к.х.н. Піткович Христина  

д.х.н. Походило Назарій  

к.х.н. Широбокова Марія  

проф. Десенко Сергій – голова 

проф. Вовк Михайло – співголова 

проф. Броварець Володимир 

проф. Дорошенко Андрій  

проф. Камалов Герберт  

проф. Коваленко Сергій 

проф. Кузьмін Віктор  

проф. Лесик Роман  

проф. Ліпсон Вікторія  

проф. Обушак Микола  

проф. Чебанов Валентин  

 

 

 

 

  



Реєстрація для участі у симпозіумі розпочнеться 1 липня 2021 р. на веб-

сторінці конференції, адресу якої буде повідомлено окремо. Кінцевий термін 

реєстрації учасників та подання тез доповідей – 10 вересня 2021 р.  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Тези повинні бути українською мовою обсягом не більше 1 сторінки 

(формат А4), виконані у MS Office Word 2000/XP/2003; горизонтальні та 

вертикальні поля по 2 см; одинарний інтервал; шрифт Times New Roman, 

розмір 12 пт. Для написання структурних формул та схем реакцій необхідно 

використовувати редактори IsisDraw або ChemDraw.  

Назва доповіді розміщується посередині рядка ПРОПИСНИМИ літера-

ми, нижче – імена та прізвища авторів. Ім’я та прізвище доповідача слід 

підкреслити. Необхідно вказати місце роботи кожного автора, використо-

вуючи малі літери у верхньому індексі (a, b, c тощо). Усі тези будуть 

включені у збірник матеріалів конференції, але не більше двох тез від будь-

якого автора. 

 

Для участі у конференції необхідно оплатити конференційний внесок, 

який складає 500 грн (250 грн для аспірантів та 150 грн для студентів).  

Конференційний внесок покриває участь у конференції, перерви на каву, 

випуск збірника тез доповідей конференції в електронному форматі та не 

покриває витрат на проїзд та проживання учасників. 

Зверніть, будь ласка, увагу, що без підтвердженої оплати конферен-

ційного внеску реєстрація учасника буде відхилена, а надіслані тези не 

будуть включені до збірника матеріалів конференції. 

 

Більше інформації про Всеукраїнську конференцію наукових 

дослідників 2021 та про реєстрацію учасників і оплату конференційного 

внеску можна буде знайти на веб-сторінці конференції, адресу якої буде 

повідомлено окремо, або ж скориставшись поштовою скринькою: 

ura.conference2021@gmail.com чи телефоном: 097 348 6930. 

 

Окремі питання стосовно проведення Всеукраїнського симпозіуму з 

органічної та медичної хімії, присвяченого 80-річчю проф. Валерія 

Дмитровича Орлова, можна вирішити звернувшись до організаційного 

комітету симпозіуму: lozynskyiandrii@gmail.com, +380633517637 (Лозинський 

Андрій), orgmedchem2021@gmail.com, +380975086166 (Кулик Олеся), 

+380951871844 (Широбокова Марія). 
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