
Професійне резюме (CV) 

 

1. Свинарчук Олена Володимирівна 

2. Старший науковий співробітник сектору експертизи сортів зернових, 

круп’яних і зернобобових культур 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність 

4. Рік народження: 1986 

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 :3 

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

звітного періоду: 9 років  

2014 рік – Завідувач сектору експертизи овочевих, зеленних та баштанних культур 

відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, 

Український інститут експертизи сортів рослин  

2016 рік – науковий співробітник сектору експертизи кукурудзи, технічних та 

багаторічних видів, відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, 

Український інститут експертизи сортів рослин 

2018 рік – старший науковий співробітник сектору експертизи сортів зернових, 

круп’яних і зернобобових культур, відділ експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність, Український інститут експертизи сортів рослин 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, 

семестр): немає 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: не має 

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

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: здійснює організацію та 

проведення польових досліджень кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність 

та стабільність, перевірку збереженості сортів та гібридів кукурудзи звичайної, 

проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю сортів рослин. 

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

обґрунтування 

технології 

вирощування салату 

ромен Lactuca sativa 

var.longifolia L. в 

Полісся України 

Сортовивчення та 

охорона прав на сорти 

рослин. - 2014 

р. - №2(23). – C. 45-50. 

 

- - - 

2. Морфологічно-

господарська оцінка 

сортових ресурсів 

кавуна звичайного 

Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

[«Овочівництво і 

баштанництво: історичні 

аспекти, сучасний стан, 

проблеми і перспективи 

розвитку»], (26 березня 

2015 р.) / Національна 

   



академія аграрних наук 

України, Інститут 

овочівництва і 

баштанництва, Дослідна 

станція «Маяк» – С. 115-

119. 

 

3. Національні сортові 

ресурси кукурудзи 

Тези доповідей VI 

Міжнародної науково 

практичної конференції 

молодих вчених 

[«Новітні технології 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур»], (29 березня 

2018р.) / Національна 

академія аграрних наук 

України, Інститут 

біоенергетичних культур 

і цукрових буряків, 

Вінниця, Нілан-ЛТД – С. 

182-183. 

   

  


