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Н

ародився 8 березня 1973 р. в с. Кам’янське Арцизького району Одеської області. Батько,
Володимир Йосипович, усе життя працював
шофером. Мати, Ольга Іванівна, тривалий час працювала у торгівлі, а потім — у дитячому садочку.
Навчаючись у школі, в майбутньому О. В. Бушулян
мріяв стати військовим або ж далекобійником. Про сільське господарство навіть не думав, хоча любив землю, цікавився, як ростуть рослини, а улюбленими предметами
вважав біологію, хімію, математику та фізику. Ключова
особистість у виборі майбутньої професії — дідусь Іван
Ульянович, який сказав, що професія агронома є однією
з найбільш поважних і завжди необхідних людству.
Вищу освіту здобував у 1991–1995 рр. на агрономічному факультеті ОСГІ. За міцні фахові знання щиро
вдячний усім викладачам вишу, серед яких і «батьки» студентів — декан К. К. Соколов і куратор групи Г. А. Бєльков.
Найкращими спогадами студентства називає виробничі
практики в господарствах і науковому закладі зі світовою славою — Селекційно-генетичному інституті, де студенти й викладачі спілкувалися в неформальних умовах,
пізнаючи таємні душі один одного.
Ще під час навчання в інституті Олег Володимирович
захоплювався науковою діяльністю. Закінчивши ІІІ курс,
проходив практику в Селекційно-генетичному інституті. Після випуску нетривалий час працював агрономом-
насінником у КСП «Росія», а згодом успішно вступив до
аспірантури інституту. В цьому закладі працював із новою
для України бобовою культурою — став піонером у галузі
селекції та популяризації нуту. Створив низку сортів нуту,
які пройшли державне сортовипробування і були заре
єстровані в Україні, Росії та Молдові. Запропонував нові
напрями селекції нуту — створення сортів із великим насінням, двобобові, для переробної промисловості. Завершивши навчання в аспірантурі, О. В. Бушулян продовжив
працювати в Селекційно-генетичному інституті, де пройшов трудовий і науковий шлях від молодшого наукового
співробітника до завідувача відділу і заступника директора
з наукової та інвестиційно-інноваційної роботи. Успішно
захистив кандидатську дисертацію, згодом йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
Сьогодні Олег Володимирович є куратором із селекції бобових культур України, а основний напрям його

діяльності спрямований на популяризацію нішевих культур. Захоплення всього життя О. В. Бушуляна — нут, який
для України є справжнім бумом. Зауважує, що за кілька
років наша держава може і повинна стати одним із головних виробників світу високоякісної продукції бобових
культур, а саме нуту, сочевиці та гороху. Автор і співавтор 16 сортів і понад 100 наукових праць, зокрема й
монографій.
Навчання в ОСГІ Олег Володимирович вважає фундаментальним і визначальним. На його формування
як науковця значно вплинули видатні вчені інституту: В. Я. Щербаков, К. К. Соколов, Є. О. Юркевич,
Ф. К. Тихомиров, О. П. Пожарицький, В. М. Пильнєв, О. І. Рижеєва. Велику подяку висловлює академікам Селекційно-генетичного інституту, серед яких:
С. П. Лифенко, А. А. Лінчевський (випускники ОСГІ),
М. А. Ливиненко, А. Ф. Стельмах, а також своїм вчителям-наставникам В. М. Соколову і В. І. Січкарю.
Щасливий сім’янин. Дружина, Марина Анатоліївна, закінчила біологічний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова, кандидат біологічних наук, працює старшим
науковим співробітником відділу фітопатології та ентомології Селекційно-генетичного інституту. Дочка, Ірина
Олегівна, навчається в Одеській гімназії № 5. Брат
О. В. Бушуляна, Вадим Володимирович, теж навчався на
агрономічному факультеті ОДАУ (1999–2004).
Життєве кредо: «Ніколи не здаватися, успіх полюб
ляє сміливих!»

Відділ селекції, генетики та насіннєзнавства бобових культур
на селекційних посівах
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