Професійне резюме (CV)
1. Бровкін Володимир Володимирович
2. Завідувач сектору
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-технічної інформації,
сектор інформації та комунікації
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 – 4
8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного
періоду) – 3 роки
2015 рік – старший науковий співробітник відділу інформатизації та впровадження
програмного забезпечення;
2016–2017 рік – завідувач сектору інформації та комунікації 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: інформаційні технології в
аграрній сфері.
12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій):
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Назва

Видавництво,журнал
(назва, номер, рік, сторінки)
чи номер авторського
свідоцтва

Прізвища
співавторів

Нові сорти та гібриди
овочевих культур для
вирощування у відкритому і
захищеному ґрунті

Інноваційні
аспекти Сиплива Н.О.,
технологій вирощування, Кулик М.І.
зберігання і переробки
продукції рослинництва. –
2015. – С. 120–123.

Статистичний аналіз
агрономічних дослідних даних
в пакеті STATISTICA 10

К., 2016. – 57 с.

Н.В. Лещук,
О.І. Присяжнюк,
Г.М. Каражбей,
С.В. Циба,
К.М. Мажуга,
В.А. Симоненко,
В.В. Маслечкін

Використання павловнії
(Paulownia clone in vitro 112)
як альтернативне джерело
біопалива в Україні

Новітні
технології Бровкіна М. О.,
вирощування
Гузь К. Ф.,
сільськогосподарських
Опанасюк О. М
культур: Тези доп. VІ
Міжнародної
науковопрактичної
конференція
молодих вчених (29 березня
2018 року, м. Київ). –
Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2018. – С. 59–58.

Сортовивчення та охорона
прав на сорти рослин в
інформаційному просторі

Новітні технології
Коховська І.В.,
вирощування
Барбан О.Б.,
сільськогосподарських
Маслечкін В.В.
культур: Тези доп. VІ
Міжнародної науковопрактичної конференція
молодих вчених (29 березня
2018 року, м. Київ). –
Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2018. – С. 199–201.
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