
Професійне резюме (CV) 

1. Присяжнюк Лариса Михайлівна 

2. Старший науковий співробітник 

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

кваліфікаційної експертизи сортів (Центр сертифікаційних випробувань) 

лабораторія визначення біохімічних та технологічних показників якості 

4. Рік народження 1987 

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

кандидат сільськогосподарських наук (прирівнюється до доктора філософії), 

селекція і насінництво, 2015 р. 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 42 

8. Загальний стаж наукової роботи – 7 років, у звітному періоді: старший науковий 

співробітник (2015 р.), завідуюча відділу – завідуюча лабораторії (2016 р.), старший 

науковий співробітник (2018 р.) 

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. Оцінка способів 

ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики трансгенних рослин 

сільськогосподарських культур, дослідження поліморфізму сортів рослин за 

білковими маркерами, встановлення алельного стану мікросателітних локусів для 

сільськогосподарських культур, оцінка рівня внутрішньолінійної гетерогенності та 

ступеню гібридності кукурудзи й соняшнику 

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

та стабільності 

гібридів кукурудзи за 

господарсько-цінними 

ознаками 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. – 

2016. – №2. – С. 16–21. 

 

Шовгун О. О. , 

Король Л. В., 

Коровко І. І.  

- - 

2. Оцінка нових сортів 

сої за господарсько-

цінними показниками 

Вісник аграрної науки. – 

2016. – № 11. – С. 24-28. 

Шовгун О. О., 

Король Л. В., 

Гончарова С. О., 

Костенко А. В., 

Коровко І. І. 

- - 

3. Диференціація та 

ідентифікація різних 

генотипів цукрового 

буряку (Beta vulgaris 

L.) за допомогою 

ДНК-маркерів 

Наукові доповіді 

Національного університету 

біоресурсів та 

природокористування 

України. – 2016. – №4. – С. 

1–15. – Режим доступу: 

http://journals.nubip.edu.ua/in

Кляченко О. Л. - - 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6946


dex.php/Dopovidi/article/vie

w/6946 

 

4. Каталог сортів ячменю 

ярого за 

поліморфізмом 

гордеїнів 

під заг. ред. С.І. Мельника. – 

Вінниця: ФОП Корзун 

Д.Ю., 2016. – 110 с. 

Шаюк Л. В., 

Король Л. В., 

Шитікова Ю.В., 

Піскова О. В., 

Костенко А. В., 

Гринів С. М., 

Сігалова І.О., 

Везель Ю. О. 

- - 

5. Розробка  

мультиплексної 

системи ПЛР для 

ідентифікації 

толерантних до дії 

гліфосату цукрових 

буряків 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. – 

2016. - № 4. – С. 63-70. 

Шитікова Ю. В., 

Волчков О. О. 

- - 

6. Використання SSR-

маркерів для 

диференціації нових 

сортів сої (Glycine max 

(L.) Merr.) 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. – 

2017. – Т. 13. - № 3. – С. 

269-276. 

 

Мельник С. І., 

Шитікова Ю. В., 

Сігалова І. О., 

Іваницька А. П. 

- - 

7. Аналіз 

електрофоретичних 

спектрів зеїнів для 

оцінки генетичного 

різноманіття ліній 

кукурудзи (Zea mays 

(L.) Merr.) 

Сортовичення та охорона 

прав на сорти рослин. – 

2018. – Т. 14. - №1. – С. 

89-96. 

 

Сатарова Т. М,. 

Ткачик С. О, 

Шитікова Ю. В., 

Дзюбецький, Б. В. 

Черчель В. Ю. 

- - 

8. Polymorphism in sugar 

beet varieties and 

hybrids in cell selection 

for resistance to abiotic 

factors 

Journal of microbiology, 

biotechnology and food 

sciences. – 2018. – 

Vol.7. - № 6. – P. 602-606. 

 

Klyachenko O. - - 
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