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19 травня (четвер) 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням 
https://us02web.zoom.us/j/9091415514?pwd=rEYRHHJp2qi_ZojzFR0vmaTgRn3jZ8.1 

Ідентифікатор конференції – 909 141 5514 

Код доступа – chemistry 

14 год. 00 хв. – Відкриття конференції 

14 год. 10 хв. – Пленарна лекція: 

«Композити металовмісних наночастинок для каталітичного 

гідрування гетероциклічних органічних сполук» 
Лектор: Сергій КОЛОТІЛОВ, д.х.н., професор, в.о. заступника директора з 

наукової роботи Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН 

України 

 

 

 

Засідання секцій: 
 

Секція «Аналітична хімія»: 
15 год. 00 хв – 17 год. 15 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням: 
https://us06web.zoom.us/j/83590122820?pwd=Q2QwOGR0NzdrTEc2SjJEQWEzenA3QT09 

Ідентифікатор конференції: 835 9012 2820 

Код доступа: 254609 

 

 

Секція «Неорганічна хімія»: 
15 год. 00 хв – 18 год. 00 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням – 
https://zoom.us/j/9059059459?pwd=VTRlck1mNElPQU9KbzlKMjV0ejZ4Zz09 

Ідентифікатор конференції – 905 905 9459 

Код доступа – inorganic 

 

 

Секція «Органічної хімія»: 
15 год. 00 хв – 19 год. 45 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням 
https://us02web.zoom.us/j/89068329921?pwd=KRGY9fTvG4U5RlHz84Qhe52qU619i-.1 

Ідентифікатор конференції – 890 6832 9921 

Код доступа – orgchem 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/9091415514?pwd=rEYRHHJp2qi_ZojzFR0vmaTgRn3jZ8.1
https://us06web.zoom.us/j/83590122820?pwd=Q2QwOGR0NzdrTEc2SjJEQWEzenA3QT09
https://zoom.us/j/9059059459?pwd=VTRlck1mNElPQU9KbzlKMjV0ejZ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89068329921?pwd=KRGY9fTvG4U5RlHz84Qhe52qU619i-.1


Секція «Фізична хімія»: 
15 год. 00 хв – 18 год. 00 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням - 
https://us04web.zoom.us/j/74726856638?pwd=NtxnWRSID5rV6SKLESjkZGSpxAjAIX.1 

Ідентифікатор конференції – 747 2685 6638 

Код доступа – Gibbs 

 

Секція «Хімія високомолекулярних сполук»: 
15 год. 00 хв – 17 год. 00 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням - 
https://us05web.zoom.us/j/4333269098?pwd=T0FjS0dnUS8yUlFIcU1PUkxMbkx6dz09 

Ідентифікатор конференції – 433 326 9098 

Код доступа – macromol 

 

 

 

20 травня (п’ятниця) 

Секція «Аналітична хімія»: 
11 год. 30 хв – 14 год. 00 хв. 

Підключитись до Zoom-конференції можна за посиланням: 
https://us06web.zoom.us/j/83590122820?pwd=Q2QwOGR0NzdrTEc2SjJEQWEzenA3QT09 

Ідентифікатор конференції: 835 9012 2820 

Код доступа: 254609 
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!!! У випадку повітряної тривоги на території вашого перебування – 

дістаньтеся найближчого укриття, безпека і життя перш за все. Якщо технічні 

умови дозволяють зробити виступ з укриття – ви матимете таку можливість в 

незалежності від порядку виступу. Можливість виступу збережена на весь 

відведений для конференції час за безпечних умов. В разі нестабільного зв’язку ви 

можете завчасно надіслати всі матеріали потрібні вам для виступу 

Оргкомітету/відповідальній особі по секції, що буде їх демонструвати в процесі 

вашої доповіді (conf_2022@chem.knu.ua). 

https://us04web.zoom.us/j/74726856638?pwd=NtxnWRSID5rV6SKLESjkZGSpxAjAIX.1
https://us05web.zoom.us/j/4333269098?pwd=T0FjS0dnUS8yUlFIcU1PUkxMbkx6dz09
https://us06web.zoom.us/j/83590122820?pwd=Q2QwOGR0NzdrTEc2SjJEQWEzenA3QT09
mailto:conf_2022@chem.knu.ua

