
 Професійне резюме (CV) 

1. Безпрозвана Ірина Володимирівна 

2. Науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин. Лабораторія показників якості 

сортів рослин 

4. Рік народження 1991 р. 

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

немає 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 11 

8. Загальний стаж наукової роботи – 5 років 

9. Відомості про викладацьку діяльність ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік, семестр) – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Основи 

екологічної освіти і культури, нормування антропогенного нормування на природнє 

середовище, прикладна екологія», 2018–2020 рр. (І–ІІ семестр). 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – співкерівництво 

бакалаврських та магістерських робіт. 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи. Технологічна оцінка якості: 

пшениці м’якої за вмістом білка та клейковини, якістю клейковини, реологічними 

властивостями тіста, станом вуглеводно-амілазного комплексу, борошномельні та 

хлібопекарні якості; тритикале пшениці твердої та жита за вмістом білку 

12. Список найважливіших робіт за останні 5 років 
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