
1. Бабич Ольга Василівна 

2. Старший науковий співробітник  

3. Місце роботи (установа, підрозділ) Український інститут експертизи сортів рослин, відділ 

розгляду заявок, експертизи назви та новизни   

4. Рік народження – 1992 

5. Науковий ступінь – немає 

6. Вчене звання – немає 

7. Загальна кількість друкованих праць –7 

8. Загальний стаж наукової роботи – 3 роки 

2015 рік – науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни 

2016 рік – старший науковий співробітник відділу відділу розгляду заявок, експертизи назви 

та новизни 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік, семестр) – немає 

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

11. Короткі відомості (до 100 слів) про основні напрями досліджень: експертиза назви сорту, 

визначення новизни сорту 

12. Список робіт за звітний період (2015–2017 рр.).  

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік, 

сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

Кількість 

цитувань 

Імпакт 

фактор 

1 Вплив систем 

землеробства на 

елементи продуктивності 

GLYCINE MAX (L.) 

MERR. в умовах 

Лісостепу України 

Світові рослинні 

ресурси: стан та 

перспективи розвитку. 

Матеріали Міжнародної 

науково‐практичної 

конференції, 

присвяченої 20‐річчю 

членства України в 

Міжнародному союзі з 

охорони нових сортів 

рослин (UPOV). – К., 

2015. – С. 78–79. 

 

Воловик Г.О., 

Шако Є.М. 

 

 

 

 

2 Вплив гербіцидів на 

рівень забур’яненості 

посівів сої за системи 

землеробства No-till 

Світові рослинні 

ресурси: стан та 

перспективи розвитку. 

Матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-

практ. конф. (3 

листопада 2016 р.,  м. 

Київ). – К., 2016. – С. 

207–208. 

 

 

 

 

 

 



3 Щільність складення 

чорнозему типового за 

традиційного і нульового 

обробітку грунту 

Наукові основи 

ефективного розвитку 

галузі землеробства та 

використання земельно-

ресурсного потенціалу 

України. Матеріали 

науково-практичної 

конференції молодих 

учених і спеціалістів (1-

3 листопада 2016 р., 

Київ) – Чабани: ННЦ 

«Інститут землеробства 

НААН» 

   

4 Декоративні трав’янисті 

рослини в Україні 

(осередки 

культивування, 

структура, 

декоративність) 

Вісник Полтавської 

аграрної академії – 

м. Полтава: ДПАА – 

№ 4. – 2016. С. 40-44. 

 

Сиплива Н.О., 

Гненна М. О., 

Коляденко С. С. 

  

 


