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2. Завідувач сектору 

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

роботи, сектор редакційно-видавничої діяльності 

4. Рік народження – 1965 

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

немає 

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

7. Загальна кількість друкованих праць –  

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

періоду) – 6 років 

2016 рр. – Інститут; завідувач сектору редакційно видавничої діяльності відділу 

науково-технічної інформації; 

2020-2023 завідувач сектору редакційно видавничої діяльності 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. Наукова обробка, вивчення та аналіз читацького попиту на 

наукові, фахові літературні джерела; проведення експертизи наукової і технічної 

документації та науково-інформаційних запитів; створення, накопичення та 

упорядкуванням інформаційних масивів. 
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