Професійне резюме (CV)
1. Ночвіна Олена Василівна
2. Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на відмінність,

однорідність та стабільність сортів рослин
Науковий ступінь — немає
Вчене звання – немає
Загальна кількість друкованих праць - 5
Загальний стаж наукової роботи – 9 років
8. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр)
– немає
9. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає
10. Короткі відомості (до 100 слів) про основні напрями досліджень: проведення
кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність кормових та
круп’яних сортів рослин, формування та дослідження колекції загальновідомих
сортів, виділення сортів з еталонними ознаками, проведення досліджень ділянкового
(ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.
11. Список найважливіших наукових робіт.
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