
Професійне резюме (CV) 

 

1. Дудка Тетяна Володимирівна 

2. Науковий співробітник сектору експертизи овочевих, зеленних та баштанних 

культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність  

4. Рік народження - 1986 

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 - 8 

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

звітного періоду)– 10 років  

2015 рік - науковий співробітник сектору експертизи овочевих, зеленних та 

баштанних культур відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність 

2016-2017 роки - науковий співробітник сектору експертизи овочевих, зеленних та 

баштанних культур відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність 

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: забезпечення 

організації та координації проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

відмінність, однорідність та стабільність овочевих видів рослин; забезпечення 

формування загальновідомих колекцій; здійснення організації досліджень ділянкового 

(ґрунтового) 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. Сучасні сорти огірка 

посівного (Cucumis 

sativus L.). 

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. –С. 107-109. 

- 

2. Видове різноманіття 

баштанних культур. 

Тези Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Генетичне та сортове 

різноманіття рослин для 

покращення якості життя людей», 

присвяченої 25-річчю 

Національного генбанку рослин 

України. -  Інститут рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва НААН, 

Український інститут експертизи 

- 



сортів рослин. – Київ: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2016. – С. 152-153. 

 

3. Сортові ресурси квасолі в 

Україні. 

Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково‐практичної конференції, 

присвяченої 15‐річчю створення 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин -  м. 

Київ, 2017. – С. 92-93. 

Барбан О.Б. 

4. Особливості 

забезпечення потреби в 

насіннєвому матеріалі 

соргових культур. 

Науково-практичний журнал Plant 

Varieties Studying and Protection. 

2017. Т. 13. № 4. С. 436-440. 

Мельник С.І., 

Гаврилюк М. М., 

Каражбей Г.М., 

Курочка Н. В. 

5. Вивчення 

загальновідомого 

сортового різноманіття та 

виділення сортів еталонів 

цибулі городньої. 

Тези  VII Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Технологічні аспекти 

вирощування часнику, цибулевих і 

сільськогосподарських культур: 

сучасний погляд та інновації». – 

Уманський національний 

університет садівництва. – Умань: 

2018. – С. 112-114. 

Юшкевич М.С. 

 

 

 

  


