
Учергове відзначено авторів найкращих наукових доповідей,
виголошених українською мовою

17�19 травня 2010 року на базі хімічного факультету Дніпропетровського національного універ�

ситету імені Олеся Гончара відбулася VII Регіональна конференція молодих вчених і студентів з

актуальних питань сучасної хімії.

Науково�сервісна фірма «ОТАВА» та редакція журналу біоорганічної і біологічної

хімії «Ukrainica Bioorganica Acta» традиційно виступили спонсорами конференції й відзначили

грошовими преміями авторів найкращих наукових доповідей, виголошених українською мовою.

Першою нагороджено Вінник Аллу, студентку хімічного факультету ХНУ ім. Каразіна, за до�

повідь «Синтез нових похідних 1,3�індандіону», другою — Прядку Маргариту, студентку хімічно�

го факультету Дніпропетровського національного університету, за доповідь «Транс�3�гідрокси�4�

аміносульфолан у реакціях з електрофільними реагентами», третьою — заохочувальною — Ка�

сянчук Тетяну, студентку факультету хімічних технологій Київського національного університе�

ту технологій та дизайну, за доповідь «Дослідження реакцій похідних піразолу з фреоном».
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Алла Вінник
Студентка хімічного факультету Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна. Народилася в містечку Сіверську, що на Донеччині. Випускниця Ко�

леджу Національного фармацевтичного університету (диплом зі спеціалізації

«Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»). Після закінчення коле�

джу зрозуміла, що хімія — це та наука, якій хотілося б присвятити подальше  життя,

і вступила до ХНУ ім. В.Н. Каразіна. За роки навчання в університеті була неоднора�

зовою призеркою всеукраїнських конференцій. Перемоги присвячує своїй родині,

яка завжди допомагає в скрутну хвилину. Вдячна за допомогу науковому керівнику

— д.х.н., проф. Н.М. Колос, науковому консультанту — к.х.н. Л.Л. Замігайло. Життєве

кредо Алли: «Усі мрії здійснюються, треба лише мріяти та впевнено йти до поставле�

ної мети».

Маргарита Прядка 
Студентка хімічного факультету Дніпропетровського національного університету.

Досліджує реакції амінолізу промислово доступного епоксисульфолану каркасними

амінами. Ряд одержаних сполук успішно пройшов дослідження на нейротропну ак�

тивність (анальгетичну, транквілізуючу, протисудомну). Співавтор патенту України

№ 43867 (2009 р.) на корисну модель «N�(1,1�діоксотетрагідротіофен�3�іл)біцик�

ло[2.2.1]гепт�5�ен�ендо,ендо�2,3�дикарбоксимід та N�(1,1�діоксотетрагідротіофен�3�

іл)�екзо�5,6�епоксибіцикло[2.2.1]гептан�ендо,ендо�2,3�дикарбоксимід, які виявляють

анальгетичну та протисудомну дію».

Тетяна Касянчук
Студентка факультету хімічних технологій (кафедра промислової фармації)

Київського національного університету технологій та дизайну. Випускниця Стави�

щанської школи�ліцея. Неодноразова призерка міських та обласних олімпіад з хімії,

фізики, літератури, малювання.


