Професійне резюме (CV)
1. Душар Марія Богданівна
2. Науковий співробітник сектору методичного забезпечення
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на відмінність,
однорідність та стабільність
4. Рік народження – 1985
5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня): немає
6. Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання): немає
7. Загальна кількість друкованих праць – 6
8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного
періоду – 6 років
2015-2016 рр. – науковий співробітник відділу Наукової координації та розробки методик;
2017 р. – науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на
відмінність, однорідність та стабільність.
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 державної
науково-технічної експертизи сортів рослин, вдосконалення існуючих методик з визначення
відмінності, однорідності та стабільності, вдосконалення нормативно-методичних
рекомендацій проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, гармонізація до
міжнародних вимог.
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.

Національні сортові
ресурси кукурудзи

Матеріали VI Міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених
[«Новітні технології вирощування
сільськогосподарських культур»], (29
березня 2018 р.)/ Інститут
біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН та УІЕСР. – Київ

Таганцова
М.М.,
Свинарчук О.В.

2.

Сочевиця – важлива
сільськогосподарська
культура

Матеріали VI Міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених
і спеціалістів [«Селекція, генетика та
технології вирощування
сільськогосподарських культур»], (20
квітня 2018 р.)/ Миронівський інститут
пшениці імені В.М. Ремесла /
Український інститут експертизи сортів
рослин. – с. Центральне. – с. 80

Слободянюк С.В.

3.

Сортові ресурси
гороху посівного
(зернового) та їхній
потенціал в Україні

Матеріали ХХХV Міжнародної наукової
інтернет-конференції [«Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в
умовах глобалізації»], (27 квітня 2018 р.)/
Державний ВНЗ «Переяслав-

Слободянюк С.В.,
Смульська І.В.

Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди. –
м. Переяслав-Хмельницький. – с.569-572
4.

Сортові ресурси
гороху посівного
(овочевого) в
Україні.

Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції [«Світові
рослинні ресурси: стан та перспективи
розвитку»], (7 червня 2018 р.)/
Український інститут експертизи сортів
рослин.– м. Київ.– с. 95-97

Слободянюк С.В.

