
Професійне резюме (CV) 

 

1. Баліцька Людмила Миколаївна 

2. Науковий співробітник сектору експертизи сортів зернових, круп’яних та 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 - 1978 

5. Науковий ступінь: немає 

6. Вчене звання: немає 

7. Загальна кількість друкованих праць - 6 

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

– 11 років 

2014 рік - Науковий співробітник лабораторії експертизи зернових, зернобобових та 

круп`яних культур, відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин. 

2016 рік - Науковий співробітник  сектору експертизи сортів зернових, круп`яних і 

зернобобових культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність. На 

даний час працюю в цьому ж відділі. 

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: проведення 

кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів ярих зернових, 

виділення сортів з еталонними ознаками, проведення досліджень ділянкового та 

лабораторного сортового контролю. 

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

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, 

журнал (назва, номер, рік, 

сторінки) чи номер авторського 

свідоцтва 

Прізвища співавторів 

1. 1 Селекція та сучасні 

гібриди кукурудзи 

Тези доповідей 

міжнародної наукової 

конференції «Гетерозис: 

досягнення та  проблеми»  

збірник  тез.–Умань: ВПЦ 

«Візаві», - 2015 р –C. 45-47. 

 

Н. П. Костенко.,  

Є.А. Похила. 

2. 2 
Агробіологічні та 

господарські 

Вісник Уманського 

національного 

О.Л. Уліч, С.М. Гринів 



властивості нових 

високобілкових 

сортів пшениці 

м’якої озимої   

університету садівництва. – 

Вип. 1.– 2015. – С. 96-100. 

 

3. 3 

Охорона прав на 

сорти рослин 

Бюлетень Випуск 1. – 2016. – 

Вінниця – С 307. 

 

Везель Ю.О., Гринів  С.M., 

Данюк Т.А 

4.  

Морфологічні  

особливості нових 

сортів Hordeum 

vulgarе. L. в Україні 

збірник  тез. Світові рослинні 

ресурси:  Стан та перспективи 

розвитку ІІІ Міжнародної науково – 

практичної   конференції, 

присвяченої 15- річчю створення 

УІЕСР. – 2017. – Вінниця Нілан- 

ЛТД– С.148-14 

Юшкевич М.С 

5.  

Нові сорти ярої 

пшениці 

Пропозиція головний журнал з 

питань агробізнесу– 2018. № 4.– 

С. 10-13. 
 

Т.   Хоменко 

6.  

Сортове 

забезпечення ринку 

України ячменем 

звичайним ярим у 

2018 році 

Пропозиція головний журнал з 

питань агробізнесу.– 2018. № 4 

– С. 14-17. 
 

 

І.  Смульська. 

 

 

 

 

 


