
Професійне резюме (CV) 

1. ПІБ        Ткачик Світлана Олександрівна 

2. Посада   Заступник директора УІЕСР 

3. Місце роботи (установа, підрозділ)  Український інститут експертизи сортів рослин 

4. Рік народження - 1975 

5. Науковий ступінь  - кандидат с/г наук, спеціальність Селекція і насінництво: 06.01.05, 

2001 р. 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання наукового ступеня) - немає 

7. Загальна кількість друкованих праць за звітний період 2015-2018 р.  - 20 

8. Загальний стаж – 26 років, стаж наукової роботи  - більше 20 років 

Заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин з питань наукової 

діяльності УІЕСР 

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

Національний університет біоресурсів та природокористування, «Державна наукова 

технічна експертиза», 2017-2018 р. (I-II семестр) 

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. Координація наукових 

досліджень у галузі сортовипробування, зокрема розробка методологічного та методичного 

забезпечення, розробка наукових підходів щодо розробки нормативно-правових актів у 

сфері охорони прав на сорти рослин. 

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 

Селекційна цінність 

популяцій другого 

покоління сої за ознакою 

"період вегетації" 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. 2016. 

1 (30). С.74-78 

Щербина О.З.,  

Михайлов В.Г.,  

Тимошенко О.О. 

2 

Актуальність питання 

уповноваження експертного 

закладу на виконання 

завдань у сфері охорони 

прав на сорти рослин 

Світові рослинні ресурси: 

стан та перспектива 

розвитку ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція. 2017. С.141 

Мельник С.І.,   

Третьякова А.А. 

3 

Атлас морфологічних ознак 

сортів горіха грецького 

Juglans regia L. (наочне 

доповнення до «Методики 

проведення експертизи 

сортів горіха грецького 

Juglans regia L.»  з 

визначення відмінності, 

Український інститут 

експертизи сортів рослин. – 

Київ,  2017. – 46 с. ISBN 

978-966-924-710-0. 

С.І. Мельник,  

Н.В. Лещук та ін. 



однорідності та 

стабільності"): атлас. 

4 

Атлас морфологічних ознак 

сортів проса посівного 

Panicum miliaceum L. 

(наочне доповнення до 

«Методики проведення 

експертизи сортів проса 

посівного (Panicum 

miliaceum L.) на  

відмінність, однорідність та 

стабільність»): атлас 

Український інститут 

експертизи сортів рослин. – 

Київ, 2017. – 36 с. ISBN 

978-966-924-711-7. 

З.Б. Києнко,  

Н.В. Лещук та ін. 

5 

Атлас морфологічних ознак 

сортів суниці  Fragaria L. 

(наочне доповнення до 

«Методики проведення 

експертизи сортів суниці 

(Fragaria L.) на  

відмінність, однорідність та 

стабільність»): атлас. 

Український інститут 

експертизи сортів рослин. – 

Київ,  2017. – 55 с. ISBN 

978-966-924-713-1. 

Г.М. Каражбей,  

Н.В. Лещук та ін. 

6 

Атлас морфологічних ознак 

сортів винограду Vitis L. 

(доповнення до «Методики 

проведення експертизи 

сортів винограду (Vitis L.) з 

визначення відмінності, 

однорідності та 

стабільності»): атлас. 

Український інститут 

експертизи сортів рослин. – 

Київ, , 2017. – 50 с. ISBN 

978-966-924-700-1. 

Г.М. Каражбей,  

Н.В. Лещук та ін.     

7 

Атлас морфологічних ознак 

сортів хмелю звичайного 

Humulus lupulus L. (наочне 

доповнення до «Методики 

проведення експертизи 

сортів хмелю звичайного з 

визначення відмінності, 

однорідності та 

стабільності»): атлас. 

Український інститут 

експертизи сортів рослин. – 

Київ, 2017. – 40 с. ISBN 

978-966-924-714-8. 

С.І. Мельник,  

Н.В. Лещук та ін. 

8 

Атлас морфологічних ознак 

сорго двокольорового 

Sorghum bicolor L.: атлас 

Український інститут 

експертизи сортів рослин –  

Київ, 2017. – 37 с. ISBN 

978-966-924-712-4. 

З.Б. Києнко,  

Г.М. Каражбей та ін.   



9 

Аналіз електрофоретичних 

спектрів зеїнів для оцінки 

генетичного різноманіття 

ліній кукурудзи (Zea mays) 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин, 

2017.- 13 (4). 

Л.М. Присяжнюк,  

Т.М Сатарова,  

Ю.О. Гончарова 

10 

Успадкування та селекційна 

цінність ознаки «висота 

рослини» в поколіннях сої 

F1 та F2 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин,- 

2017, -13 (1), с. 28-33. 

В.Г. Михайлов;  

О.З. Щербина;  

О.О. Тимошенко 

 
 


