
Професійне резюме (CV) 

1. Іваницька Алла Петрівна 

2. Старший науковий співробітник 

3. Український інститут експертизи сортів рослин. відділ лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань), 

лабораторія визначення біохімічних та технологічних показників якості. 

4. Рік народження 1964  

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

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

7. Загальна кількість друкованих праць - 16 

8. Загальний стаж наукової роботи – 19 років, у звітному періоді: старший науковий 

співробітник (2017), завідувач лабораторії (2018) 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр) – не 

викладала 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – не керувала 

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

Важливі посади і обов’язки за межами Установи. Дослідження сортів рослин та продуктів 

їх переробки за біохімічними та технологічними показниками якості з метою визначення 

придатності до поширення та встановлення відмінності, однорідності та стабільності 

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

науково-технічної 

експертизи сортів рослин. 

Методи визначення 

показників якості 

продукції рослинництва 

за наук. редакцією Ткачик 

С. О. - Вінниця, 2015. – 160 

с. 

 

 

Києнко З. Б., 

Присяжнюк Л. М., 

Шовгун О. О. 

- - 

2. Розподіл середньоранніх 

сортів кукурудзи за 

господарсько-цінними 

показниками  

Новітні агротехнології. – 

2015. – № 1. – Режим 

доступу: http://plant.gov.ua/

uk/2015-1-6 

Присяжнюк Л. М., 

Король Л. В., 

Коровко І. І. 

- - 

3. Використання SSR-

маркерів для 

диференціації нових 

сортів сої (Glycine max 

(L.) Merr)  

 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. – 

2017. – Том 13. – №3. – С. 

269-276. 

Присяжнюк Л.М., 

Мельник С.І., 

Шитікова Ю.В., 

Сігалова І.О. 

- - 
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