
Професійне резюме (CV) 

1. Павлюк Наталія Володимирівна 

2. Старший науковий співробітник 

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

сектор редакційно-видавничої діяльності 

4. Рік народження  – 1970 

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

6. Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 40 

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

періоду) – 14 років 

2015–2016 рр. – старший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки 

методик; 

2017 р. – 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: сортовивчення, морфологічні, 

біологічні особливості сортів рослин, генетичне різноманіття сортових рослинних 

ресурсів. 

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 

Агробіологічні особливості 

вирощування сортів 

нейтрального дня суниці 

садової (Fragaria ananassa 

Duch.) 

Садівництво: міжвід. темат. 

наук. зб. – К.: «Серж», 2015. – 

С. 54–65. 

В.В. Павлюк, 

Н.С. Ковальчук, 

А.І. Чмух,  

С.В. Чмих 

2 

Наукові аспекти застосування 

шкали біологічних кольорів 

RHS для ідентифікації сортів 

рослин 

Рослинний світ України: 

нетрадиційні і рідкісні види у 

наукових дослідженнях та 

господарсько-практичній 

діяльності. Матеріали 

всеукраїнського науково-

практичного семінару (27 

березня 2015 р.). – Крути, 

2015. – С. 57–67. 

Н.В. Лещук 

3 
Вибір сортів суниці для 

посушливих умов 

Agroexpert. – № 3(92). – 2016. 

– С. 52–55. 

Павлюк В., 

Ковальчук Н. 

4 

Біоекологічні особливості 

середньостиглих сортів суниці 

садової (Fragaria ananassa 

Duch.) за умов Північного 

Лісостепу України 

Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. – № 

2(31). – 2016. – С. 57–63. – 

Бібліогр.: С. 61–62. 

Павлюк В.В., 

Ковальчук Н.С. 



5 

Особливості ідентифікації 

плодів суниці садової 

(Fragaria ananassa Duch.) 

Світові рослинні ресурси: стан 

та перспективи розвитку: 

матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (3 листопада 2016 

р., м. Київ). – С. 121–122. 

Електронний ресурс: 

http://conference.sops.gov.ua/up

load/2016-11/Zbirnyk.pdf 

Матус В.М. 

6 

Биоэкологические 

особенности среднеспелых 

сортов земляники садовой 

украинской и зарубежной 

селекции 

Овощеводство. – № 1(142). – 

2017. – С. 34–38. 

Павлюк В.,  

Ковальчук Н. 

7 

Правові аспекти торгівлі 

насінням сортів овочевих за 

вимогами Європейського 

Союзу 

Овочівництво і баштанництво: 

історичні аспекти, сучасний 

стан, проблеми і перспективи 

розвитку: Матер. ІІІ Міжнар. 

наук.-практич. конф. (у рамках 

ІІ наукового форуму 

«Науковий тиждень у Крутах 

– 2017», 13–14 березня 2017 

р., с. Крути, Чернігівська 

обл.). – У двох томах. – Крути, 

2017. – Т. 2. – С. 131–144. 

Лещук Н. В., 

Карпич М. К., 

Позняк О. В. 

8 

Фенологія та продуктивність 

середньопізніх сортів суниці 

садової. Вирощування в 

умовах північної частини 

Лісостепу України 

Овощеводство. – № 5. – 2017. 

– С. 53–57 

Павлюк В., 

Ковальчук Н. 

9 

Біоекологічні особливості 

середньо-пізніх сортів суниці 

садової (Fragaria ananassa 

Duch.) у північній частині 

Лісостепу України 

Садівництво: міжвід. темат. 

наук. зб. – К., 2017. – Вип. 72. 

– С. 22–29. – Бібліогр.: С. 28 

Павлюк В.В., 

Ковальчук Н.С 

10 

Атлас морфологічних ознак 

сортів суниці Fragaria L. 

(наочне доповнення до 

Методики проведення 

експертизи сортів суниці 

(Fragaria L.) на відмінність, 

однорідність і стабільність) 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2017. – 55 с. 

Ткачик С.О., 

Каражбей Г.М., 

Лещук Н.В., 

Матус В.М. 

 


