
Професійне резюме (CV) 

 

1. Курочка Надія Володимирівна 

2. Науковий співробітник сектору експертизи кукурудзи, технічних і багаторічних видів рослин  

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

однорідність та стабільність 

4. Рік народження – 1991 

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 – 11 

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

– 4 роки  

2015-2017 рр. – науковий співробітник лабораторії експертизи кукурудзи, технічних і 

багаторічних видів рослин відділу кваліфікаційної експертиз 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 кормових та круп’яних видів рослин; забезпечення 

формування загальновідомих колекцій; здійснення організації досліджень з 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.  

Визначення нормативних витрат на 

проведення польової експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність культур багаторічних 

трав: еспарцет, грястиця збірна, 

тимофіївка лучна та костриця лучна 

Наукові пріоритети розвитку аграрної 

сфери в умовах глобальних змін: 

матеріали міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. 4-5 грудня 2014 р. – 

Тернопіль: Крок, 2014. – С. 39-40. 

З.С. Шпак,  

А.М. Носуля 

2.  

Оцінка зразків сої в розсаднику 

попереднього сортовипробування в 

умовах ННЦ «Інститут землеробства 

НААН України» 

Історія освіти, науки і техніки в 

Україні: матеріали IX Всеукраїнської 

конференції молодих вчених та 

спеціалістів, 22 трав. 2014 р., м. Київ / 

НААН, ННСГБ, Полтавська держ. с.-

г. досл. Станція ім. М.І. Вавилова Ін-

ту свинарства і агропромислового 

виробництва НААН, М-во аграр. 

політики та продовольства України, 

Укр. ін-т експертизи сортів росли;- 

К., ФОП «Корзун Д.Ю.» 2014. – 

С.279-280. 

 

3.  
Формування та вивчення сортових 

колекцій ягідних культур 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-річчю 

членства України в Міжнародному 

союзі з охорони нових сортів рослин 

В.М. Матус,  

З.С. Шпак 



№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, номер, 

рік, сторінки) чи номер авторського 

свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

(UPOV) (Київ, 3 листопада 2015 р.) / 

М-во аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін.-т експертизи сортів 

рослин. – К. : УІЕСР, 2015. – С. 37-38. 

4.  
Передумови польової експертизи 

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. 105-106. 

С.М Гринів,  

Н.А. Мізерна 

5.  

Господарсько-біологічна 

характеристика нових сортів люпину 

жовтого (Lupinus angustifolius L.) та 

люпину білого (Lupinus albus L.) за 

результатами експертизи 

Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем АПК. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Житомир, 14 липня 

2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка – С. 29-32. 

І.В. Смульська 

6.  

Проведення ділянкового (ґрунтового) 

та лабораторного сортового контролю 

в Україні 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково‐практичної 

конференції, присвяченої 15‐річчю 

створення Українського інституту 

експертизи сортів рослин (7 червня 

2017 р., м. Київ) / М‐во аграр. 

політики та прод. України, Укр. ін‐т 

експертизи сортів рослин. Вінниця : 

Нілан‐ЛТД, 2017. – С. 151-152. 

З.С. Шпак,  

В.М. Матус 

7.  

Особливості забезпечення потреби в 

насіннєвому матеріалі соргових 

культур 

Науково-практичний журнал Plant 

Varieties Studying and Protection. 2017. 

Т. 13. № 4. -  С. 436-440. 

С.І. Мельник, 

М.М.Гаврилюк

, 

Г. М. 

Каражбей,  

Т. В. Дудка 

8.  
Атлас морфологічних ознак сортів 

проса посівного Panicum miliaceum L. 

Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017. – 

36 с. 

С.О. Ткачик,  

З.Б. Києнко,  

Н.В. Лещук,  

Г.М. Каражбей,  

К.М. Мажуга 

9.  

Атлас морфологічних ознак сортів 

сорго звичайного (двокольорового) 

Sorghum bicolor L. 

Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017. – 

37 с. 

С.О. Ткачик,  

З.Б. Києнко,  

Г.М. Каражбей, 

С.М. Гринів, 

Н.В. Лещук 

10.  

Особливості проведення експертизи 

конюшини лучної (Trifolium prаtense 

L.) на відмінність, однорідність та 

стабільність 

Новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур Тези 

доповідей VI Міжнародної науково-

практичної конференції молодих 

вчених (29 березня 2018 р., м. Київ) / 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенергетичних культур і цукрових 

буряків; М‐во аграр. політики та 

Н.А. Мізерна, 

В.М. Матус,  

А.М. Носуля 



№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, номер, 

рік, сторінки) чи номер авторського 

свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

прод. України, Укр. ін‐т експертизи 

сортів рослин. Вінниця: Нілан‐ЛТД, 

2018. – С. 203-204. 

 


