
Шановні колеги! 
 

Інженерно-технологічний інститут 

«Біотехніка» НААН України  

запрошує Вас взяти участь у 
 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Біологічний метод захисту рослин: 

досягнення і перспективи» 
 

Мета конференції – координація зусиль 

вчених, фахівців, представників бізнесу у 

вирішенні проблем, пов'язаних з 

біологічними методами захисту рослин. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Форма проведення конференції:  

інтернет-конференція 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Механізація і автоматизація  вироб-

ництва біологічних засобів захисту 

рослин. 

2. Масове виробництво і використання 

ентомоакарифагів у захисті рослин. 

3. Виробництво та використання 

мікробіологічних препаратів для 

захисту рослин. 

4. Біологічні основи регулювання 

шкідливих організмів в агроценозах. 

5. Теоретичні та практичні аспекти 

біологізації землеробства. 
 

Конференція проводитиметься в режимі 

онлайн на платформі Zoom. Детальна 

інформація щодо підключення буде 

розміщена на сайті інституту: 
https://biotekhnika.od.ua/uk 

Учать у конференції безкоштовна. 
Матеріали конференції будуть 

опубліковані окремим збірником і 

розміщені у відкритому доступі на сайті 

інституту https://biotekhnika.od.ua/uk 
  

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у роботі конференції 

необхідно надіслати на електронну адресу 

biotechnica.odessa.2020@gmail.com: 

1) Заявку на участь у конференції;  

2) Тези доповіді оформлені відповідно до 

вимог.  
 

Строк подачі матеріалів 5 вересня 2022 р. 

Всі доповіді повинні супроводжуватись 

презентаціями у форматі MS PowerPoint. 

Надсилати презентації необов’язково. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

До друку приймаються доповіді українською 

або англійською мовами, оформлені згідно з 

вимогами (див. шаблон). Назва файлу – 

прізвище доповідача латиницею та номер 

секції, до якої відноситься доповідь. 
 

Наприклад, Bespalov_1.doc: доповідач – Беспалов, 

секція № 1 «Механізація і автоматизація виробництва 
біологічних засобів захисту рослин». 

 

Структура викладення матеріалу у тезах 

1) УДК 

2) Назва 

3) Прізвища та ініціали авторів 

4) e-mail доповідача 

5) Назви установ, в яких працюють автори 

6) Анотація українською мовою (до 400 

знаків з пробілами) 

7) Основний текст (Орієнтовна структура: 

вступ, мета досліджень, результати 

досліджень, висновки) 

8) Назва тез, ініціали та прізвища авторів, 

назви установ англійською мовою 

9) Анотація англійською мовою (до 400 

знаків з пробілами) 
 

Загальні вимоги 

- формат файлу – .doc, .docx;  

- формат листа – А4;  

- всі поля – 2 см; 

- шрифт – Times New Roman, 12 пт; 

- сторінки тексту не нумерують; 

- загальний обсяг тез – 1-3 сторінки 
 

Назва тез розміщується по центру сторінки, 

ВЕЛИКИМИ літерами, напівжирним шрифтом  

Ім'я доповідача необхідно підкреслити. За 

наявності декількох авторів від різних 
організацій, робляться позначки цифровими 

індексами  (
1, 2 …

) після прізвища автора та перед 

назвою організації, відповідно. Назви організацій 
вказуються повністю та розташовуються по 

центру напівжирним курсивом. Між УДК і 

назвою, назвою і прізвищами авторів, адресами 
й текстом доповіді необхідно зробити відступи 

в один рядок.  

Основний текст тез оформляється з 

одинарним міжрядковим інтервалом без 
переносів та вирівнюється по ширині сторінки. 

Абзацний відступ 1 см. Таблиці та рисунки 

вставляють в текст після першого посилання. 
Назви структурних елементів тексту не 

пишуться. Список посилань не оформлюється. 
 

Оргкомітет направляє тези на 

рецензування.  

Автори доповіді несуть всю повноту 

відповідальності за зміст доповіді. 
 

Деталі оформлення тез доповіді наведено у 

шаблоні 

https://biotekhnika.od.ua/uk
https://biotekhnika.od.ua/uk


Приклад оформлення тез доповіді 
УДК 632.08 

 

ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА ФЕРМЕНТАЦІЙНА УСТАНОВКА 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН 
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2
, Осипенко Т.М.
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1
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН  

2
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Дослідно-промислова установка була розроблена для дослідження та 

відпрацювання технологічних режимів роботи біореакторів при 

культивуванні різних видів мікроорганізмів, масштабування 

ферментаційних процесів, дослідження роботи допоміжних систем і 

обладнання… 

 

Промислове виробництво мікробіологічних засобів захисту 

рослин в нашій країні основане на використанні біореакторів… 

 
Рисунок 1 – Дослідно-промислова ферментаційна установка       

ДПФУ-330… 

 

Таблиця 1 – Результати експериментальних досліджень  

№ 

зп 

Назва 

препа-рату 

Базовий 

мікро-

організм 

Вихід  

пре-

парату, 

дм
3
/цикл 

Рівень  

Конта-

мінації, 

% 

Отрима-

ний 

титр, 

КУО/см
3
 

1 
Боверин 

БТ 

Beauveria 

bassiana шт. 

71661 

330 0,3 9,0 · 10
8
 

2 
Мета-

ризин БТ 

Metarhizium 

anisopliae 

(Metschnikoff) 

Sorokin. шт. 

МАЛИ 

330 0,3 2,0 
. 
10

8
 

 

…Таким чином, ферментаційні установки на базі автономних 

біореакторів типу АФ можуть бути використані у якості незалежної 

технічної і технологічної основи біофабрик. 

 

PILOT FERMENTATION UNIT FOR MICROBIAL PESTICIDES 

PRODUCTION 

 

V. Yaroshevsky
1
, V. Bulgakov

2
, T. Osipenko

1
,  

wladscience@gmail.com  

 
1
Engineering and Technological Institute “Biotekhnika” of NAAS of 

Ukraine 
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 

Novel fermentation unit based on two self-contained bioreactors with 

different volume was developed. The unit intended for microbial pesticides 

production in biolaboratories and biofactories...  

ЗАЯВКА 

на участь у міжнародній науковій  

конференції  

«Біологічний метод захисту рослин: 

досягнення і перспективи» 

 (4-5 жовтня 2022 р., м. Одеса) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
(для кожного автора) 

 

Назва установи 
(для кожного автора) 

 

Науковий ступінь,  

вчене звання,  

посада 
(для кожного автора) 

 

Назва доповіді  

Номер секції  

Форма участі  Доклад та тези/ тільки 

тези 

Прізвище І.П. доповідача  

Телефон доповідача  

E-mail доповідача  
 

Конференція проводитиметься в режимі 

онлайн на платформі ZOOM 

про умови підключення всі учасники будуть 

додатково сповіщені  
 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ІТІ "Біотехніка" НААН України 

67667, Одеська область, Біляївський район, 

смт Хлібодарське, вул. Маякська дорога, 26 
 

Нікіпелова Олена Михайлівна 

тел.: +38 (050) 562-83-84 
 

Ярошевський Владислав Петрович 

тел.: +38 (067) 744-63-87 
 

e-mail: biotechnica.odessa.2020@gmail.com 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ «БІОТЕХНІКА» НААН 
 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ  
 

НА МІЖНАРОДНУ  

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
 

«Біологічний метод  

захисту рослин:  

досягнення і перспективи» 
 

4-5 жовтня 2022 р. 

м. Одеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Одеса – Хлібодарське – 2022 
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