
Професійне резюме (CV) 

1. Топчій Оксана Володимирівна 

2. Науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань), 

лабораторія арбітражних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

4. Рік народження 1992  

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня) – 

кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.09 «Рослинництво», 2018 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 17 

8. Загальний стаж наукової роботи – 3 роки, у звітному періоді науковий співробітник 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр) – не 

викладала 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – не керувала 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи. Особливості формування 

складових урожайності сочевиці відповідно строків сівби, комплексного застосування 

мікродобрив і регуляторів росту; оцінка якості сортів олійних культур; лабораторні 

дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин та садивного матеріалу 

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 
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1. Біохімічні показники 

насіння сочевиці 

залежно від елементів 

технології 

вирощування 

Plant Varieties Studying and 

Protection. 2017. Т. 13, № 4. 

С. 409–415. 

Присяжнюк О. І.,

Шевченко Т. В. 

- - 

2. Вплив елементів 

технології на 

формування бобів та 

продуктивність 

сочевиці 

Збірник наукових праць 

ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Київ, 

2017. Вип. 3. С. 35–47. 

Присяжнюк О. І. - - 

3. Вплив мікродобрив та 

регуляторів росту на 

урожайність сочевиці.  

Агробіологія : зб. наук. 

праць. Біла Церква, 2017. 

Вип. 2. С. 86–91. 

- - - 

4. Формування елементів 

структури 

врожайності сочевиці 

залежно від строків 

сівби, мікродобрив і 

регуляторів росту 

Наукові праці Інституту 

біоенергетичних культур і 

цукрових буряків : зб. наук. 

праць. 2017. Вип. 25. С. 72–

78. 

Присяжнюк О. І. - - 



5. Ефективність 

агротехнологічних 

прийомів 

вирощування 

сочевиці.  

Новітні агротехнології. 

2017. № 5. 

Присяжнюк О. І., 

Карпук Л. М. 

- - 

6. Технологія 

вирощування сочевиці 

в умовах Лісостепу 

України: методичні 

рекомендації.  

Київ: Нілан-ЛТД, 2018. 52 с. Присяжнюк О. І., 

Калюжна Е. А., 

Українець В. В. 

- - 

 


