
Професійне резюме (CV) 

 
1. Бойко Андрій Іванович  

2. Старший науковий співробітник (0,5 п. о.) 

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

4. Рік народження – 1971 

5. Науковий ступінь – немає 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 6 

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

6 років  

2017–2018 рр. – старший науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації; 

2018–2023 – старший науковий співробітник 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: сучасні інформаційні системи, 

технологічні особливості оформлення текстів та застосування сучасних інформаційних 

технологій в дизайні друкованих видань. 

 

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 

Сервіс персональної 

разсилки, як обов’язкова 

функція діяльнсті 

бібліотеки 

Бібліотечне краєзнавство у 

культурному просторі 

України: збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції. – 

К., 2017. – С. 192–196. 

Рудзский Л., 

Марченко Т.М.  

2 

Формування галузевого 

бібліотечного фонду: 

традиції та новації 

Історія освіти, науки і техніки 

в Україні: Матер. ХІІІ Всеукр. 

конф. молодих учених та 

спеціалістів, присвяч. 100-

річчю від часу утвор. у складі 

М-ва зем. справ комітетів – 

вченого і с.-г. освіти (нині 

Нац. Акад.. аграр. наук 

України), Київ, 18 травня 2018 

р. – К., 2018. – С. 467–469. 

Марченко Т. М., 

Башкатова О. П 

3 

Мінливість показника 

урожайності салату 

посівного Lactuca sativa var. 

secalina L. у зоні Полісся 

Генетика та селекція 

сільськогосподарських 

культур – від молекули до 

сорту. 2019. С. 27–28 

Н. В. Лещук, 

О. Б. Барбан, 

І. В. Коховська 

4 

Науково-практичні аспекти 

генетичного типування днк 

маркерами сортотипів і 

різновидів салату посівного 

Аграрна наука і освіта: 

історичний екскурс, сучасна 

парадигма, стратегія 

розвитку. 2021. С. 68-74 

Н.В. Лещук, І.В. 

Коховська, О.В. Позняк 

5 

Агробіологічна оцінка 

колекційних зразків Allium 

Наукові праці Інституту 

біоенергетичних культур і 

цукрових буряків. 2021. Вип. 

Яценко В. В., Шевчук К. 

М., Половинчук О. Ю. 



sativum L. subsp. vulgare 

(Kuzn.). 

29. С. 202–209 

https://doi.org/10.47414/np.29.

2021.244481. 

6 

Вміст сухої маси і золи у 

листках та стеблах 

міскантусу, верби і 

світчграсу 

Інноваційні зернопродукти і 

технології, 2022. С. 79–80 

Бойко І. І.,  

Грищенко В. О.,  

Червона З. О. 

 


