
Професійне резюме (CV) 

 

1. Костенко Наталія Петрівна 

2. Завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на відмінність 

однорідність та стабільність 

4. Рік народження – 1971 

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

кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність «Агрохімія», 2005 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 58 

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

– 14 років 

2015-2016 – старший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки 

методик; 

З 16 грудня 2016 року – завідувач сектору методичного забезпечення 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: розробка та вдосконалення 

методичного забезпечення державної науково-технічної експертизи сортів рослин на 

відмінність, однорідність і стабільність, на придатність сортів до поширення, проведення 

ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control) та інших типів 

експертизи. 

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 

Вплив агроекологічних умов 

ґрунтово-кліматичних макро- 

та мікрозон на адаптивність та 

продуктивність нових сортів 

пшениці м’якої озимої 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин, К.: «Есе», 2015, 

– № 1-2 (26-27) С. 22-26. 

 

Уліч О.Л. 

Гринів С.М. 
Ткачик С.О. 

Загинайло М.І. 

Лисікова В.М. 

Терещенко Ю.Ф. 

2 

Морфологічно-господарська 

оцінка сортових ресурсів 

кавуна звичайного 

Овочівництво і баштанництво: 

історичні аспекти, сучасний стан, 

проблеми і перспективи розвитку. 

Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

(26 березня 2015 р.) Крути, 2015. 

С 115-119 

Свинарчук О.В. 

3 

Характеристика сортів бобу 

овочевого залежно від площі 

живлення рослин 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин, К.: «Есе», 2015, 

– № 3-4 (28-29). С. 52-55. 

 

Іноземцева В.О.  

Кутовенко В.Б. 



4 

Вплив мікродобрива "Аватар -

1" на господарсько-цінні 

ознаки салату посівного 

(Lactuca sativa L.) в умовах 

північного Лісостепу України 

Научный взгляд в будущее 9 

(выпуск № 4). Одеса: Купрієнко 

С.В., 2016. – С. 6-9 

 

Кутовенко В.Б. 

Данілов Д.В. 

5 

Наукові основи формування 

колекції гербарних зразків 

загальновідомих сортів рослин 

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. – С. 110-112. 

 

6 

Залежність біометричних 

показників сортів салату 

посівного (Lactuca sativa L.) 

від концентрації мікродобрива 

Аватар-1 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин, Вінниця: ФОП 

Корзун Д.Ю., 2017 р. - № 13 (3), 

308-312. 

 

Кутовенко В.Б. 

Баранець М.В. 

7 

Морфобіологічні особливості 

та продуктивність сортів 

салату посівного листкового 

(Lactuca sativa L. secalina) 

голландської селекції в умовах 

північної частини 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин, Вінниця: ФОП 

Корзун Д.Ю., 2017 р. - № 13 (4), 

403-408. 

 

Кутовенко В.Б. 

Литвин І.І. 

8 

Порівняльна оцінка сортів 

редиски 

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 

експертизи сортів рослин. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 

113-114. 

Кутовенко В.Б. 

9 

Методика проведення 

експертизи сортів виду Теффа 

(Eragrostis tef (Zuccagni) 

Trotter) на відмінність, 

однорідність та стабільність 

Бюлетень Охорона прав на сорти 

рослин, Вінниця: ФОП Корзун 

Д.Ю., 2017 р. - № 4, 222-230. 

 

Мандровська 

С.П. 



10 

Методика проведення 

ділянкового (грунтового) та 

лабораторного сортового 

контролю (Post-control) 

(видання друге) 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 36 с. Ткачик С.О. 

Лещук Н.В. 

Гринів С.М. 

 


