Професійне резюме (CV)
1. Смульська Іванна Володимирівна
2. Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на придатність до
поширення
4. Рік народження – 1973
5. Науковий ступінь – немає
6. Вчене звання – немає
7. ORCID https://orcid.org/0000-0001-9675-0620
8. Загальна кількість друкованих праць – 37
9. Загальний стаж – 25 роки, стаж наукової роботи – 19 років
06. 2010 – 06. 2011 – головний спеціаліст відділу державної реєстрації прав на сорти рослин
Державної служби з охорони прав на сорти рослин
06. 2011 – 10. 2017 – старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та
круп’яних культур відділу експертизи на придатність до поширення Українського інституту
експертизи сортів рослин
З 10. 2017 – завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу
експертизи на придатність до поширення Українського інституту експертизи сортів рослин
9. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ – немає
10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає.
11. Короткі відомості про основні напрями досліджень: забезпечення організації та
координації проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення
зернових, зернобобових та круп’яних культур; вивчення основних господарських характеристик,
показників якості та стійкості сортів рослин до хворобо та стресових умов вирощування,
біологічних особливостей сортів, їх реакцію на ґрунтово-кліматичні умови.
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