
Професійне резюме (CV) 

1. Воловик Галина Олександрівна 

2. Науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на придатність до 

поширення 

4. Рік народження – 1986 р. 

5. Науковий ступінь – немає 

6. Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання) – немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 5 

8. Загальний стаж – 12 років, стаж наукової роботи – 7 років 

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 30 слів) про основні напрями досліджень: державна науково-

технічна експертиза сортів рослин до поширення в Україні відповідно до чинних методик. 

12. Список робіт за звітний період:  

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, номер, 

рік, сторінки) чи номер авторського 

свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

1 Забезпечення бобовими 

«нішевими» культурами 

України 

Новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур: тези 

доповідей VI Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

вчених (29 березня 2018 р., м. Київ) / 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенергетичних культур і цукрових 

буряків; М-во аграр. політики та прод. 

України, Укр. Ін-т експертизи сортів 

рослин. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. 

С.238 

Смульська І.В., 

Сонець Т.Д. 

2 Поповнення новими 

сортами рослин тритикале 

озимого ринку України 

Матеріали VI Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів "Селекція, 

генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур"(20 

квітня 2018 р., с. Центральне). –ФОП 

Корзун Д.Ю м. Вінниця. – 2018. –С.28-

29 

Смульська І. В., 

Димитров С. Г. 

3 Аналіз сортів Malus 

domestica Borkh, 

придатних для поширення 

в Україні 

Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференція молодих 

вчених "Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських культур" (21 

квітня 2017 р. м. Київ). – 2017. С.129 

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/miron2017

/paper/viewFile/7431/2587 

Троян В.І. 

4 Сортові ресурси 

Fagopyrum esculentum 

Moench  (історія 

формування та сучасний 

стан) 

Наукові основні ефективного розвитку 

галузі землеробства та використання 

земельного-ресурного потенціалу 

України, 2016. – С. 76-78 

Троян В.І. 

5 Вплив системи 

землеробства на елементи 

продуктивності  GLYCINE 

MAX (L.) MERR. в умовах 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції присвяченої 

20-річчю членства України в 

Міжнародному союзі з охорони нових 

Павленко О. В., 

Шако Є. 
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Лісостепу України сортів рослин "Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи 

розвитку". – Київ: Український 

інститут експертизи сортів рослин. – 

2015. – С.78-79 

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/upov2015/

paper/view/7700 

 


