
Професійне резюме (CV) 

 
1. Попова Оксана Павлівна 

2. Завідувач відділу науково-організаційної роботи 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-організаційної роботи 

4. Рік народження – 1971 

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

кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.07 «Історія науки і техніки», 2016 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 27 

8.  Загальний  стаж  наукової  роботи  (у роках)  із  зазначенням  посад  протягом  звітного 

періоду) – 32 роки 

з 2018 р. – завідувач відділу науково-організаційної роботи. 

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, науково-дослідний профіль. 

Важливі посади і обов’язки за межами Установи: розробка теоретико-методологічного 

забезпечення інноваційного розвитку галузі садівництва та економічної оцінки новітніх 

технологій виробництва плодів і ягід (2015-2016), дослідження інноваційного розвитку УІЕСР, 

ресурсного потенціалу УІЕСР при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

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

 
 
 
№ 

з/п 

 
 
 

Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік, 

сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

 
 
 

Прізвища співавторів 

1 

Investment and innovation 

development of agriculture in 

Ukraine (Інвестиційно-

інноваційний розвиток сільського 

господарства України) 

Економіка АПК,  

29(4), 2022р. 

с.10-21 

Захарчук О.В,  

Мельник С.І,  

Вишневецька О., 

Коцюбинська Л.М. 

2 Мобілізація ресурсного 

потенціалу Українського 

інституту експертизи сортів 

рослин в умовах сучасних 

трансформаційних процесів 

Агросвіт №23, 

2022р. 

с.38-47 

Коцюбинська Л.М., 

Скубій О., 

Стефківська Ю. 

3 Методичні рекомендції із 

складання технологічних карт для 

філій Українського інституту 

експертизи сортів рослин. 

Науково-методичні 

рекомендації. Вінниця 

«Твори», 2022. 68с. 

Захарчук О.В.,  

Мельник С.,І., 

Завальнюк О.І. та ін. 

4 Аналіз земельно-ресурсного 

потенціалу Українського 

інституту експертизи сортів 

рослин 

Агросвіт, №9 

2020 

с. 104-111 

О.П. Атаманюк 



5 Витрати палива і норми 

продуктивності для 

сільськогосподарської техніки, 

яка використовується для 

проведення кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин у філіях 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

Науково-методичні 

рекомендації. Вінниця 

«Твори», 2020. 68с. 

Мельник С.І. 

Пивовар В.С.,  

Коцюбинська Л.М. , 

Атаманюк О.П.,  

Гринів С.М.,  

Хоменко Т.М. 

 


