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1 Сучасний стан сортименту 

плодових та овочевих культур в 

Україні 

1) Вісник Уманського Нац. 

ун-ту садівництва. – № 2. – 

2015. – С.66-70 – (ISSN 

2310-046X (Print). 

Сиплива Н.О., 

Кулик М.І. 

2 Динаміка формування сортименту 

овочевих культур // Інтеграційна 

система освіти, науки і виробництва 

в сучасному інформаційному 

просторі. 

Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-конференції, 7-8 

трав. 2015. – Тернопіль. – С. 

22 –24. 

Кулик М.І., 

Сиплива Н.О. 

3 Асортимент плодових культур – 

основа розвитку садівництва в 

України // Екологія і 

природокористування в системі 

оптимізації відносин природи і 

суспільства. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-конференції, 19-20 

бер. 2015. – Тернопіль. – С. 

125-127. 

Сиплива Н.О., 

Кулик М.І. 

4 Лікарські рослин та їх 

культивування в Україні // Стратегія 

збалансованого використання 

економічного, технологічного та 

ресурсного потенціалу країни. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-конференції, 4-5 

черв. 2015. – Камянець-

Подільський. – С. 83-85. 

Сиплива Н.О., 

Шкорбот Т.М. 

5 Аналіз сортових ресурсів деревних 

видів рослин в Україні // 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) Інтернет - 

конференції  

3 лист. 2015. – Київ. 

Коляденко С.С., 

Сиплива Н.О. 

Професійне резюме (CV)  

1. Бровкіна Марія Олексіївна 

2. Старший науковий співробітник  

3. 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 – 9 

8. Загальний стаж наукової роботи – 3 роки 

2015-2017 рр. – старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни

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: встановлення дати подання 

Заявки та визначення її номера; підготовка проектів наказів Мінагрополітики з перевіркою 

сплати встановлених зборів; подання інформації щодо поданих заявок на сорти рослин та 

реєстрації прав на них в Україні до бази інформативних даних Міжнародного союзу з охорони 

нових сортів рослин; друк Державного реєстру заявок на сорти рослин. 

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

 



6 Сортовий потенціал Avena Nuda L. в 

Україні. // Досягнення та 

перспективи генетики, селекції і 

рослинництва зернових культур. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-конференції, 

присвяченої 150-річчю від 

дня народження Соломона 

Львовича Франкфурта, 18 

лист. 2016 – К. С. 156-157 

 

Сиплива Н.О 

7 Декоративні трав’янисті рослини в 

Україні (осередки культивування, 

структура, декоративність). 

Вісник Полтавської 

державної аграрної академії 

– № 4. – 2016. – С. 40-44. 

 

Сиплива Н. О., 

Коляденко С.С. 

Павленко О. В. 

8 Овочеві культури родини 

CUCURBITACEAE в Україні 

(структура, якість, переробка) // 

Селекція, генетика та технології 

вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених і спеціалістів, 21 

квіт. 2017 – с. Центральне – 

С. 32 –33. 

Бровкін В.В. 

9 Морфологічні особливості нових 

сортів Solanum lycopersicum L., 

придатних для поширення в Україні 

// Новітні агротехнології: теорія та 

практика. 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, присвяченої 

95-річчю від дня заснування 

Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків 

НААН України, 11 лип. 

2017 – К. – С. 236. 

Сиплива Н.О., 

Симоненко Н.В. 

 


