
Професійне резюме (CV) 

 

1. Носуля Аліна Миколаївна  

2. Науковий співробітник сектору експертизи сортів зернових, круп’яних і 

зернобобових культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність 

4. Рік народження — 1980 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового 

ступеня): немає 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 9 

8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом 

звітного періоду) – 15 років  

2008 рік — науковий співробітник лабораторії експертизи сортів зернових, 

круп’яних і зернобобових культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність Український інститут експертизи сортів рослин 

2016  — науковий співробітник сектору експертизи сортів зернових, круп’яних і 

зернобобових культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, 

Український інститут експертизи сортів рослин 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, 

семестр): немає 

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

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

дослідний профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: проведення 

каліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин групи 

олійних; забезпечення формування загальновідомих колекцій; виділення сортів з 

еталонними ознаками, проведення досліджень ділянкового та лабораторного сортового 

контролю. 

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

Встановлення 

збереження 

зареєстрованого 

ступеня прояву 

ідентифікаційних 

ознак сорту та його 

однорідності при 

обігу у виробництві 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: 

матеріали: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції , присвяченої 20-

річчю членства України  в 

Міжнародному союзі з охорони 

нових сортів (UPOV) (Київ, 3 

листопада 2015 р.) / 

М-во аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. – К.; УІЕСР, 2015. 

– С.54-56. 

Гринів С., 

Мізерна Н. 
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2 

Стан та результати 

проведення 

кваліфікаційної 

експертизи соняшника 

однорічного 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (3 

листопада 2016 р., м. Київ) / М-во 

аграр. політики та прод. України, 

Укр. ін-т експертизи сортів 

рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 

2016. – 253 с С. 132-133. 

Шпак З.С., 

Матус В.М. 

  

3 

Особливості 

експертизи на 

відмінність, 

однорідність та 

стабільність 

лікарських та 

ефіроолійних культур 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково‐

практичної конференції, 

присвяченої 15‐річчю створення 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин (7 

червня 2017 р., м. Київ) / М‐во 

аграр. політики та прод. України, 

Укр. ін‐т експертизи сортів 

рослин. Вінниця : Нілан‐ЛТД, 

2017. 230 с. 

Шпак З.С. 

Матус В.М. 

  

4 

Організаційні аспекти 

забезпечення польової 

експертизи сортів 

рослин 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (7 червня 

2017 р., м. Київ) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

ін-т експертизисортів рослин. . – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. –  

С. 100-101. 

Гринів С.М. 

Мізерна Н.А. 

  

5 
Соя: сьогодення - 

майбутнє 

Пропозиція. Спецвипуск. - 2016. - 

С. 40-42. 

 

Мізерна Н. 4  

6 

Атлас морфологічних 

ознак сортів 

соняшнику 

однорічного 

Helianthys annuus L 

(наочне доповнення 

до Методики 

проведення 

інспектування 

насінницьких посівів 

соняшнику 

однорічного) 

Вінниця: ФОП Корзун  Д.Ю., 

2016. – 75 с. 

Підготували: 

Кириченко В.В., 

Лещук Н. В. 

Шпак З.С. 

  

  

 


