
Професійне резюме (CV) 

 

1. Хоменко Тетяна Михайлівна 

2. Завідувач відділу 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на придатність до 

поширення   

4. Рік народження – 1962 

5. Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність «Селекція», 2006 р. 

6. Вчене звання – доцент, 2008 р. 

7. Загальна кількість друкованих праць – 77 

8. Загальний стаж – 37 років, стаж наукової роботи – 16 років 

2015 – завідувач науково-організаційного відділу (НДІ «Украгропромпродуктивність»); 

2016 – заступник завідувача науково-дослідного відділу продуктивності та аналітики 

статистичної звітності в рослинництві (НДІ «Украгропромпродуктивність»); 

2016 – завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення та сортознавства УІЕСР; 

2016 – завідувач відділу експертизи на придатність до поширення УІЕСР 

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

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

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень:  

         Вивчення та аналіз комплексу основних господарських характеристик, показників якості та 

стійкості сортів-кандидатів до хвороб, стресових умов вирощування за прийнятими технологіями 

з врахуванням їх реакції на ґрунтово-кліматичні умови вирощування. 
12. Список робіт за звітний період:  
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номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища співавторів 

1 Методичні положення та 

норми продуктивності та 

витрати електроенергії і 

палива на зрошенні 

сільськогосподарських 

культур  

К.:НДІ 

"Украгропромпродуктивність", 

2015, 175 с. ББК 40.723н 

Демчак І.М., Митченок 

О.О., Кисляченко М.Ф., 

Величко А.Є.  та ін. 

2 Сортові рослинні 

ресурси пшениці в 

Україні  

 

Зб. наук. пр. Селекційно-

генетичного інституту – 

Національного центру 

насіннєзнавства та 

сортовивчення / Одеса, СГІ–

НЦНС, 2016. – С. 67–74. ISSN 

2409–5524 

Джулай Н.П., Києнко З.Б., 

Сонець Т.Д. 

3 Сортові ресурси 

круп’яних культур в 

Україні  

 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція молодих вчених 

"Сучасний стан і перспективи 

розвитку аграрного сектору 

України" (м. Дніпро, 19-20 

жовтня 2016 р.). – Дніпро: 

ДДАЕУ, 2016. – С.46–48. 

Джулай Н.П. 



№ 

з/п 
Назва 
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4 Сортові ресурси 

зернових культур  

 

"Світові рослинні ресурси: стан 

та перспективи розвитку": 

Матеріали II Міжнародна 

науково-практичної інтернет 

конференції (3 листопада 2016 

р., м. Київ) / М-во агар. 

політики та прод. України, Укр. 

Ін-т експертизи сортів рослин. – 

Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. – 

С.127–129. 

http://conference.sops.gov.ua 

 

5 Методичні положення та 

норми продуктивності і 

витрат палива на 

внесенні добрив, захисті 

сільськогосподарських 

культур  

К.: НДІ 

"Украгропромпродуктивність", 

2017. – 392 с. ІSВN 978-966-

8785-93-1 

Демчак І. М.,  Митченок О. 

О., Пивовар В. С.  та ін. 

6 Про місце жита озимого 

та вівса посівного в 

структурі зернових 

культур на Поліссі  

 

III Міжнародна науково-

практична конференція, 

присвячена 15-річчю створення 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин (7 

червня 2017 р., м. Київ). – 

Вінниця: Нілан-ЛТД. – 2017. – 

С.134-136. 

Буняк Н.М., Швед В.Д. 

7 Наявні сортові ресурси 

олійних культур в 

Україні   

 

III Міжнародна науково-

практична конференція, 

присвячена 15-річчю створення 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин (7 

червня 2017 р., м. Київ). – 

Вінниця: Нілан-ЛТД. – 2017. – 

С.107-109. 

Києнко З.Б., Джулай Н.П 

8 Селекційні індекси 

сортів пшениці ярої  

Plant Varieties Studying and 

Protection/ Вінниця, ФОП 

Корзун Д.Ю. – Т. 13. – № 4. – 

2017. – С. 367–372.  

ISSN 2518-1017 

Хоменко С.О., 

Кочмарський В.С., 

Федоренко І.В., 

Федоренко М.В. 
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9 Поповнення ринку 

України новими сортами 

круп’яних культур  

«Світові рослинні ресурси: стан 

та перспективи розвитку : 

матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 95-річчю 

сортовипробування в Україні (7 

червня 2018 р., м. Київ) / М-во 

аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД». – 2018. – С.89–

91. 

Джулай Н. П. 

10 Особливості створення 

та ідентифікації 

екстрасильних пшениць 

за хлібопекарськими 

властивостями сортів 

пшениці м’якої озимої 

(Triticum aestivum L.) 

Plant Varieties Stadying and 

Protection/ Вінниця, ФОП 

Корзун Д.Ю. – 2018. – Т. 14. – 

Вип. 1. – С. 66–74. ISSN 2518-

1017 

М.А. Литвиненко, 

Є.А.Голуб,. 

 


