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І.М. БЕСПАЛОВУ — 75
Відомому вченому у галузі
біологічного захисту рослин,
провідному науковому співробітнику науково-дослідного відділу автоматизації,
приладобудування та експериментальної техніки, кандидату технічних наук Ігорю
Миколайовичу Беспалову виповнилося 75 років.
Народився І.М. Беспалов
2 липня 1947 р. у м. Одесі.
У 1971 р. закінчив із відзнакою заочний Всесоюзний політехнічний інститут, у 1976 –
1979 рр. навчався в аспірантурі в Одеському технологічному інституті
харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова
й успішно захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук.
Практичну інженерну діяльність Ігор Миколайович розпочав у колишньому Всесоюзному науково-виробничому об’єднанні «Харчопромавтоматика».
Вже понад 40 років (з 1980 р.) І.М. Беспалов
працює в Інженерно-технологічному інституті (ІТІ) «Біотехніка» НААН. У 1981 р. учений
очолив лабораторію автоматизації колишнього Всесоюзного науково-дослідного інституту приладобудування науково-вироничого
об’єднання «Агроприлад» і почав займатися
системами автоматизації, системами газового аналізу та мікроклімату біологічних виробництв сучасного рівня.
І.М. Беспалов є автором принципово нових систем автоматизації технологічних
комплексів із виробництва ентомологічних і
мікробіологічних засобів захисту рослин. Ним
розроблено наукові основи інженерного проєктування технологічних комплексів із вирощування ентомофагів для захисту рослин, а
також унікальне устаткування генерації високовольтних імпульсів для іонізації повітря та
генерації озону, призначеного для знезараження газоподібних середовищ при промисловому виробництві біологічних засобів захисту
рослин. Ігор Миколайович запропонував нову
концепцію переходу від суворої до умовної
асептики промислового виробництва мікробіологічних препаратів для захисту рослин.
У 1988 р. І.М. Беспалов очолив наукову частину Інженерно-технічного інституту
«Біотехніка» як заступник директора з наукової
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роботи і за 20 років збагатив
науково-технічний потенціал
Інституту, зміцнив його авторитет у наукових та виробничих колах агропромислового комплексу країни. За
безпосередньої участі Ігоря
Миколайовича в Україні створено унікальну мережу біофабрик і біолабораторій із
виробництва засобів захисту
сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб.
Під керівництвом ученого
на значних масивах сільгосп
угідь розроблено і впровад
жено технології комплексної біологізації виноградарства, садівництва й інших культур, що
дало змогу Одеській області зайняти провідне
місце щодо дехімізації сільського господарства в Україні.
І.М. Беспаловим підготовлено і подано
9 пропозицій до Кабінету Міністрів України,
різних міністерств, Одеської облдержадміністрації з питань концепцій та програм розвитку
галузі й інноваційно-інвестиційних проєктів.
За його участі було розроблено, підготовлено та затверджено в Мінагрополітики України
галузеву програму «Комплексна біологізація
захисту рослин. 2008 – 2012 роки».
Ігор Миколайович є автором майже 100 нау
кових праць і ДСТУ, опублікованих в Україні
й за кордоном, зокрема в журналах, які входять до наукометричної бази Scopus. У його
творчому інженерному й конструкторському
доробках більше 10-ти патентів на винаходи.
І.М. Беспалов — висококваліфікований спеціаліст, користується заслуженою повагою й
авторитетом у колективі, надає дієву допомогу
молодим фахівцям і науковцям.
Ігор Миколайович нагороджений Почесною
Грамотою Кабінету Міністрів України, багатьма
Почесними грамотами, Почесними відзнаками Одеської міської адміністрації та Президії
НААН.
Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому доб
рого здоров’я, натхнення та подальшої праці
на благо батьківщини.
Відділення землеробства, меліорації
та механізації НААН
Інженерно-технологічний інститут
«Біотехніка» НААН
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