
Професійне резюме (CV) 

1. Барбан Ольга Борисівна 

2. Науковий співробітник 

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

сектор редакційно-видавничої діяльності 

4. Рік народження – 1987 

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 – 11 

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

періоду) – 8 років 

2015 рік – молодший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки 

методик, 

2016 рік – молодший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки 

методик, 

2017 рік – 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: методичне забезпечення 

науково-технічної експертизи сортів рослин, особливості ідентифікації сортів рослин, 

сортове генетичне різноманіття. 

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 

Розв’язання проблем 

дослідження ґрунтового 

покриву в закладах 

експертизи сортів рослин 

Науково-практичний журнал 

«Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин». –  № 

1-2 (26-27). – 2015. – С. 4–10. 

Ткаченко В.М., 

Андрющенко А.В., 

Сіжук А.П.,  

Барбан О.Б. 

2 

Ідентифікація сортів щавлю 

кислого (Rumex acetosa L.) 

за морфобіологічними та 

господарсько-цінними 

ознаками 

Овочівництво і 

баштанництво: історичні 

аспекти, сучасний стан, 

проблеми і перспективи 

розвитку. Матеріали 

Міжнародної наук.-практ. 

конф. у рамках 1-го 

наукового форуму 

«Науковий тиждень у Крутах 

- 2016». – Т. 1. – С. 251–254. 

Шкапенко Є. А. 

3 

Науково‐практичні аспекти 

застосування технічної 

анкети на сорт рослин 

Світові рослинні ресурси: 

стан та перспективи  

розвитку. Матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. 

 



конф.  

(3 листопада 2016 р.,  м. 

Київ). – К., 2016. – С. 135–

136. 

4 

Атлас морфологічних ознак 

сортів роду капусти 

Brassica L. (наочне 

доповнення до «Методики 

проведення експертизи 

сортів роду капусти з 

визначення відмінності, 

однорідності та 

стабільності») 

К.: Український інститут 

експертизи сортів рослин, 

2016. – 171 с. 

Хареба В.В.,  

Жук О.Я.,  

Рахметов Д.Б., Дидів 

О.Й., Ковтунюк З.І., 

Лещук Н.В., 

5 

Сортові ресурси квасолі в 

Україні 

Матеріали ІІІ Міжнародної 

наук.‐практ. конф., 

присвяченої 15‐річчю 

створення Українського 

інституту експертизи сортів 

рослин (7 червня 2017 р., м. 

Київ). – 2017. – С. 92–93. 

Дудка Т.В. 

6 

Особливості формування 

показників якості товарної 

продукції салату посівного 

(Lactuca sativa var. capitata 

L.) залежно від способу 

вирощування 

Plant Varieties Stadying and 

Protection. – 2017. – Т. 13. – 

№ 2. – С. 162–166. 

Лещук Н.В.,  

Башкатова О.П. 

7 

Селекційно-генетичні 

особливості сучасних 

сортів ячменю ярого за 

кількістю зерен з головного 

колоса 

Plant Varieties Studying and 

Protection. – 2017. –Т. 13. – № 

3. – С. 215–223. 

С.П. Васильківський, 

В.М. Гудзенко,  

О.А. Демидов,  

О.Б. Барбан,  

С.С. Коляденко,  

І.В. Смульська 

8 

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., 

Маслечкін В.В., 

Бровкін В.В. 



9 

Наукові аспекти харчової 

цінності та лікувальних 

властивостей салату 

посівного Lactuca sativa L. 

«Світові рослинні ресурси: 

стан та перспективи 

розвитку»: IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція. – К., 2018. – С. 

199–202. 

Н.В. Лещук,  

О.Б. Барбан,  

І.В. Коховська 

 

 
 


