
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Новітні 

досягнення біотехнології», яка відбудеться 22-23 

вересня 2021 р. 

 

 
Тематика конференції 

1. Фармацевтична біотехнологія. 

2. Промислова біотехнологія.  

3. Молекулярна біотехнологія.  

4. Екобіотехнологія та біоенергетика.  

5. Біомоніторинг та збереження генетичної 

різноманітності.  

6. Міжгалузеві комплексні дослідження.  

7. Агробіотехнологія. 

8. Міжнародний науково-практичний семінар 

«Технічна біоенергетика та ресурсозбереження». 

9. Теорія і методика викладання дисциплін 

біотехнологічного напрямку. 

10. Лікарські препарати в екстремальних умовах. 

11. Біозахист та біобезпека. 

 

 
Організаційний комітет 

Луцький М.Г. – ректор Національного авіаційного 

університету, д.т.н., проф. (Україна) 

Чумак В.Л. – декан факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технологій НАУ, д.х.н., проф. 

(Україна) 

Підгорський В.С. – директор Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 

НАН України, д.б.н., проф., академік НАН України 

(Україна) 

Патика В.П. – завідувач відділом фітопатогенних 

бактерій Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України, д.б.н., проф., 

академік НААН України (Україна) 

Фурдичко О.І. – головний науковий співробітник  

Інституту агроекології та природокористування 

НААН України, д.е.н., д.с.-г.н., проф., академік 

НААН України (Україна) 

Дребот О.І. – директор Інституту агроекології та 

природокористування НААН України, д.е.н.,  

проф., академік НААН України (Україна) 

Дем’янюк О.С. – заступник директора з наукової 

роботи Інституту агроекології та 

природокористування НААН України, д.с.-г.н., 

проф. (Україна) 

Барановський М.М. – завідувач кафедри 

біотехнології НАУ, д.с.-г.н., проф. (Україна) 

Гаркава К.Г. – професор кафедри біотехнології 

НАУ, д.б.н., проф., академік УАН (Україна) 

 

 

Адреса оргкомітету 
Україна, 03058, Київ, пр. Любомира Гузара 1, 

Національний авіаційний університет, оргкомітет 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Новітні досягнення біотехнології», корпус 5, 

ауд. 709.  

Телефони: (044) 406-78-48,  (044) 406-78-87  

Е-mail: kbtnau@npp.nau.edu.ua 

 

Програмний комітет 

Косоголова Л.О. – доцент, к.т.н. 

Кузнецова О.А. – доцент, к.т.н. 

Петюх Г.П. – доцент, к.с.-г.н. 

Решетняк Л.Р. – доцент, к.т.н. 

Чубко Л.С. – доцент, к.ф.-м.н. 

Ястремська Л.С. – доцент, к.с.-г.н. 

 

Контрольні дати конференції 
До 15 вересня 2021 р. просимо надіслати 

реєстраційну карту, тези доповідей, скановану 

квитанцію про оплату внесків. 

22-23 вересня 2021 р. – реєстрація учасників 

конференції.  

22 вересня 2021 р. – пленарне засідання з 10
00

 до 

12
00

 та робота в секціях.  

23 вересня 2021 р. – продовження роботи в секціях, 

закриття конференції. 

 

Умови участі в конференції 
Необхідно сплатити 150 грн. за публікацію тез 

однієї доповіді. Кожний учасник може бути 

автором (співавтором) не більше 3-х доповідей.  

 

Кожний учасник отримає сертифікат про 

підвищення кваліфікації (18 годин). 

 

Транспорт 

Від залізничного вокзалу: трамвай №1 або № 3 до 

зупинки «НАУ»; маршрутним таксі №401 до 

зупинки «НАУ»; маршрутним таксі №454 до 

зупинки «Ніжинська». 

Від станції метро «Політехнічний інститут» 

маршрутним таксі №442 або №442Д до зупинки 

«НАУ».  

З аеропорту Бориспіль: автобусом до площі 

Перемоги, далі - трамваєм №1 або №3 до зупинки 

«НАУ».  

З аеропорту Київ: тролейбусом №22 до зупинки 

«Індустріальний міст», далі – трамваєм №1 або №3, 

або автобусом № 69 до зупинки «НАУ». 

 

 

Регламент роботи 

Офіційні мови конференції: українська, англійська.  

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 

20 хвилин. Тривалість доповіді на секційному 

засіданні – до 10 хвилин.  

Стендова доповідь – до 5 хвилин. Планується 

проведення круглих столів. 

 

За умови продовження карантинних обмежень 

конференцію буде проведено онлайн на 

платформі Google Meet. 

 

Матеріали конференції 

Планується видання збірника тез конференції. 

Також тезам буде надано цифровий ідентифікатор 

DOI. 



Матеріали конференції у вигляді статей можуть 

бути опубліковані в електронному журналі 

«Проблеми екологічної біотехнології», який 

внесений до наукометричної бази EBSCO. 

Посилання на журнал: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech 

 

 

Вимоги до матеріалів тез 
Обсяг: 1 повний аркуш формату А5 (148×210 мм). 

Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 15 мм. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. Текстова 

частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ 

першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по 

ширині, без переносу слів.  

Список літератури для матеріалів має включати не 

більше 5 джерел. Тези надсилаються в 

електронному вигляді.  

За достовірність наданих наукових матеріалів 

відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою 

право відхиляти тези, які не відповідають 

зазначеним вимогам. 

 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

Литвинова К.Г 

Національний авіаційний університет, Київ 

 

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА 

БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ… 

 

     Текст тез доповіді 

 

Реєстраційна картка учасника МНПК «Новітні 

досягнення біотехнології» 

(Будь ласка, відішліть цю картку до 5 вересня  

2021 р.) 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________ 

  

Вчене звання і науковий ступінь: 

______________________________________ 

Організація, кафедра (відділ), посада:   

____________________________________________ 

Назва доповіді: ______________________________ 

____________________________________________ 

Технічні засоби, що використовуються під час 

доповіді: ____________________________________ 

 

Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, 

секційною, стендовою; заочна участь (потрібне 

підкреслити), тематика №___ 

 

Потрібен готель? 

  □    Так    з________ до ________        □     Ні 

Адреса: 

  

Телефон__________ Факс _____________________ 

Е-mail  _____________________________________ 

 

 

Реєстраційну картку, тези, скановану квитанцію 

про оплату внесків надсилати на електронну 

адресу: kbtnau@npp.nau.edu.ua 
З усіх питань звертатися за тел.: (050) 775-80-88 – 

Чубко Лариса Сергіївна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 Інститут мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України 

 

Товариство мікробіологів України 

ім. С.М. Виноградського 

    

Інститут агроекології та природокористування 

НААН України 

 
 

V Міжнародна науково-практична конференція 
 

НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ  
 

22 – 23 вересня 2021 року 

Київ, Україна 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1 
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