
Професійне резюме (CV) 

1. Сорочинський Борис Володимирович 

2. Старший науковий співробітник (0,5 ставки за сумісництвом)  

3. Український інститут експертизи сортів рослин, сектор редакційно-видавничої 

діяльності відділу науково-технічної інформації 

4. Рік народження: 1956 

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

біологічних наук (03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія), 2012 

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

співробітник (2003)  

7. Загальна кількість друкованих праць: 170 

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

періоду): 37 років (загальний) 

2018 – старший науковий співробітник (0,5 ставки за сумісництвом)  

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

звітному періоді не викладав  

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: біотехнологія, біобезпека, 

аграрні біотехнології, законодавство в галузі біотехнологій 

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

Оптимізація умов 

проведення 

ізотермічної 

ампліфікації 

нуклеїнових 

кислот вірусу 

пташиного грипу 

Н5N1 

Науково-технічний 

бюлетень Інституту 

біології тварин і 

Державного науково-

дослідного 

контрольного 

інституту 

ветпрепаратів та 

кормових добавок. - 

2013. - Вип. 14, № 3-

4, c. 325-330. 

В.О.Постоєнко, 

М.А.Сапачова, 

М.С.Карпуленко, 

В.В.Кацимон, 

А.П.Герілович 

  

2 

Рослинні 

ізофлавони: біо-

синтез, детекту-

вання та біологічні 

властивості 

Biotechn.acta.-2013.- 

v.6, N5. – p.62-78. 

В.Д.Науменко,  

В.І.Количев 

  

3 

Synthesis of 

secondary 

metabolites in vitro 

NAS of Ukraine.-

Kyiv.:Academperiodyk

a, 2015.-56 p 

V.Naumenko,   

Ya.Blume 

  



4 

Molecular apects of 

endosomal cellular 

transport   

Cytology and Genetics, 

2015, v.49(3),p.192-205 

S.V.Isaenkov, A.S.Sekan, 

B.V.Sorochinsky, 

Ya.B.Blume 

 0.379 

5 

Adaptation of the 

gymnosperms to the 

conditions of 

irradiation in the 

Chernobyl zone: 

from morphological 

abnormalities to the 

molecular genetic 

consequences 

Cytology and Genetics,  

2016, v.50 (6), p. 415-

419 

 

AI Yemets, R Ya Blume 1 0.379 

6 

10 фактів про 

біотехнологічні/ 

генно-інженерні 

сільськогосподар-

ські культури 

Agroexpert. - 2016. – 6 

(95). – c. 26–27 

В 

 

  

7 

Біотехнологія. 

Настанови щодо 

управління лабо-

раторними 

біоризиками 

ДСТУ CWA 15793: 

2016 (CWA 15793: 

2008, IDT) 

В.Корховий,  

Я.Пірко,   

А.Секан 

  

8 

Біотехнологія. 

Шафи мікро-

біологічної 

безпеки. Експлу-

атаційні харак-

теристики 

ДСТУ EN 12469:2017 

(EN 12469:2000, IDT) 

В.Корховий,  

Я.Пірко,   

А.Секан 

  

 

 

 


