
Професійне резюме (CV) 

1. Орленко Наталія Станіславівна  

2. Старший науковий співробітник  

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-технічної інформації, 

сектор математичного моделювання та управління базами даних   

4. Рік народження – 1964 

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

кандидат економічних наук, спеціальність 08.03.02: "Економіко-математичне 

моделювання", 2001  

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

інформаційних систем в економіці, 2003. 

7. Загальна кількість друкованих праць – 22 

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

періоду) – 25 років 

2015–2016 рік – ДУ НМЦ «Агроосвіта», методист вищої категорії 

2017 рік – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації 

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: особливості проектування бази 

та сховища даних, статистичні методи та моделі,   програмні продукти, засоби 

інтелектуального аналізу, придатні для використання в сфері сортовивчення та 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 

Участь у програмі 

ЕРАЗМУС як фактор 

підвищення 

конкурентоздатності 

аграрних ВНЗ 

AgroTerra: освіта, наука та 

бізнес. – № 1. – 2016. – С. 

11–16. 

 

2 

Міжнародні та 

національні рейтинги 

вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) у системі 

оцінювання якості 

освітніх послуг 

AgroTerra: освіта, наука та 

бізнес. – 2017. – № 2. – С. 

43–48. 

 

3 

Практичні аспекти 

застосування 

статистичного аналізу 

кількісних ознак сортів 

Plant Varieties Studying and 

Protection. – 2017. – Т. 13. – 

№ 3. – С. 313–322. 

Н.В. Лещук 



 

 

 
 

салату посівного var. 

capitata L. 

4 

Порівняльний аналіз 

статистичних 

програмних продуктів 

для кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

на придатність до 

поширення 

Plant Varieties Studying and 

Protection. – Т. 13. – № 4. – 

2017. – С. 429–435. 

Н.В. Лещук, 

 К.М. Мажуга,  

Є.М. Стариченко,  

Є.А. Шкапенко 

5 

Сховище даних та 

інтелектуальний аналіз 

даних кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Матер. Міжнародної наук.-

практ. конф. «Цілі сталого 

розвитку третього 

тисячоліття, виклики для 

університетів наук про 

життя». – НУБіП, 2018. – Т. 

1. – С. 390–392. 

 

6 

Сучасні інформаційні 

технології як інструмент 

прозорості проведення 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Агросвіт. – 2018. – № 10. – 

С. 12–16. 

А.Л. Ковчі,  

Н.С. Орленко,  

О.В. Іськова 

7 

Інноваційні засоби 

забезпечення аналізу 

впливу кліматичних змін 

на результати 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Матер. IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції Світові 

рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку (7 

червня 2018 р., м. Київ). – 

К., 2018. – С. 178–180. 

Т.М. Хоменко,  

В.В. Маслечкін 

8 

Особливості сховища 

даних та оброблення 

результатів 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Таврійський науковий 

вісник.– 2018. – № 101. – С. 

80–86.  

М.К. Карпіч,  

І.В. Коховська 


