Професійне резюме (CV)
1. Васьківська Світлана Василівна
2. Завідувач відділу
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ розгляду заявок, експертизи назви та
новизни
4. Рік народження – 1972
5. Науковий ступінь – немає
6. Вчене звання – немає
7. Загальна кількість друкованих праць – 30
8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного періоду):
– 26 років
2015 р. - завідувач відділу - старший науковий співробітник відділу розгляду заявок,
експертизи назви та новизни;
12.2016-2017 рр. - завідувач 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 30 слів) про основні напрями досліджень: проведення науковотехнічної експертизи заявок на сорти рослин, експертиза назви та визначення новизни сортів
рослин, забезпечення формування Реєстру заявок на сорти рослин, офіційного видання –
Бюлетеню з охорони прав на сорти рослин, дослідження адаптивних властивостей троянд
чайно-гібридної групи в умовах Лісостепу України.
12. Список друкованих наукових праць (не більше 10 публікацій).
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