
Професійне резюме (CV) 

1. Половинчук Олександр Юрійович 

2. Старший науковий співробітник (0,5 п.о.) 

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

сектор редакційно-видавничої діяльності  

4. Рік народження – 1982 

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 – 25 

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

періоду) – 11 років  

2015 рік –  старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та 

видавничої діяльності, 

2016 рік – старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та 

видавничої діяльності, 

2017 рік – старший науковий співробітник 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: рослинництво, захист рослин 

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 

Вплив агротехнічний 

прийомів на рівень 

пошкодженості сходів 

цукрових буряків 

листогризучими шкідниками 

Наукові праці Інституту 

біоенергетичних культур і 

цукрових буряків. – Вип. 23. 

– 2015. – С. 170–175. 

 

2 

Міскантус – перспектива для 

виробництва твердого 

біопалива 

Пропозиція. – № 1. – 2015. – 

С. 80–83. 

Хіврич О. 

3 «Чорна ніжка» буряків Агроексперт. – № 4. – 2015. – 

С. 42–44. 

Калатур К., 

4 

Предпосевная обработка 

семян сахарной свеклы 

регуляторами роста и ее 

влияние на формирование 

устойчивости растений 

культуры к повреждению 

вредными організмами 

Инновации в АПК: 

проблемы и перспективы. – 

№ 2. – 2015. – С. 77–83. 

Саблук В.Т. 

5 
Поширення та шкідливість 

бурякового довгоносика-

Новітні технології 

вирощування 

 



стеблоїда Lixus subtilis Sturm. 

на території України 

сільськогосподарських 

культур: тези доповідей V 

Міжнародної наук.-практ. 

конф. молодих вчених (29–30 

вересня 2016 р., м. Київ). – 

Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. – 

123 с. 

6 

Формування стійкості рослин 

цукрових буряків проти 

шкідливих організмів за 

передпосівної обробки 

насіння захисно-

стимулюючими речовинами 

Професор С. Л. Франкфурт 

(1866–1954) – видатний 

вчений-агробіолог, один із 

дієвих організаторів 

академічної науки в Україні 

(до 150-річчя від дня 

народження): матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 

Київ, 18 листопада 2016 р. – 

К., 2016. – Ч. 1. – С. 180–182. 

 

7 

Бази даних технологій 

вирощування 

біоенергетичних культур 

Новітні агротехнології. – 

2016. – № 1 (4). –  

Режим доступу: 

http://plant.gov.ua/uk/2016-1-8 

Присяжнюк О.І., 

Шевченко О.П. 

8 

Урожайність та якість зерна 

гороху залежно від 

технологічних прийомів 

вирощування в умовах 

Лісостепу України 

Plant Varieties Studying and 

Protection. – 2018. – Т. 14. – 

№ 1. – С. 116–123. 

Присяжнюк О.І., 

Король Л.В., 

 

 
 


