
Професійне резюме (CV) 

1. Маслечкін Василь Вікторович 

2. Молодший науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-технічної інформації, 

сектор інформації та комунікації   

4. Рік народження – 1991 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня): немає 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 4  

8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного 

періоду) – 3 роки  

2015 рік – фахівець І-ої категорії відділу інформатизації та впровадження програмного 

забезпечення; 

2016 рік – молодший науковий співробітник сектору інформації та комунікації відділу 

науково-технічної інформації. 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр): немає 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: немає 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи.: розробка та підтримка сайтів та 

розділів сайту 

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи 

номер авторського свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

1 

Інформаційний супровід 

державної науково-технічної 

експертизи заявки на сорт 

рослин 

Генетика та селекція 

сільськогосподарських 

рослин – від молекули до 

сорту, с. 25 

Є.А. Шкапенко, 

К.М. Мажуга 

2 

Інноваційні засоби 

забезпечення аналізу впливу 

кліматичних змін на 

результати кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Матер. IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи 

розвитку. – К., 2018. – С. 178–

180. 

Н.С. Орленко,  

Т.М. Хоменко 

3 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин в 

інформаційному просторі 

Новітні технології 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур: Тези доп. VІ 

Міжнародної науково-

практичної конференція 

молодих вчених (29 березня 

2018 року, м. Київ). – 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2018. – С. 199–201. 

Коховська І.В., 

Барбан О.Б., 

Бровкін В.В. 

4 

Статистичний аналіз 

агрономічних дослідних даних 

в пакеті STATISTICA 10 

К., 2016. – 57 с. 
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