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Формування продуктивності гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до гербіцидів в
умовах Лісостепу України, 2016 р
6. Вчене звання – немає
7. ORCID https://orcid.org/0000-0002-0377-9596
8. Загальна кількість друкованих праць – 25
9. Загальний стаж 11 років, стаж наукової роботи – 6 років
10. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ – немає
11. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає.
12. Основні напрями досліджень: державна науково-технічна експертиза сортів рослин до
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