Професійне резюме (CV)
1. Сонець Тетяна Дмитрівна
2. Завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин
3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на
придатність до поширення
4. Рік народження – 1971
5. Науковий ступінь – немає
6. Вчене звання – немає
7. ORCID https://orcid.org/0000-0002-9603-0452
8. Загальна кількість друкованих праць - 18
9. Загальний стаж – 27 років, стаж наукової роботи – 14 років
2012 – старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп’яних
культур відділу експертизи на придатність до поширення Українського інституту
експертизи сортів рослин;
2020 – завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу
експертизи на придатність до поширення сортів рослин Українського інституту
експертизи сортів рослин
10. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік,
семестр) – немає
11. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає.
12. Короткі відомості (до 100 слів) про основні напрями досліджень: забезпечення
проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення
зернобобових культур, цукрового та кормового буряків, картоплі, сої культурної; вивчення
основних господарських характеристик, показників якості та стійкості сортів рослин до
хворобо та стресових умов вирощування, біологічних особливостей сортів, їх реакцію на
ґрунтово-кліматичні умови.
13. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій):

№
з/п

1

2

3

Назва

Використання
сорту рослин як
об’єкта права
інтелектуальної
власності
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Передгірне та гірське
землеробство і
тваринництво: міжвідомчий
тематичний науковий
збірник. – Львів, 2015. – Вип.
58 (ІІ). – С.184–191.
Оцінка екологічної Збірник наукових праць
стабільності та
Національного наукового
пластичності нових центру “Інститут
гібридів цукрових
землеробства НААН” – К.:
буряків
ВП “Едельвейс”, 2016. – Вип.
2. – С. 148-159.
Оцінка нових
Агробіологія: збірник
гібридів цукрових
наукових праць /
буряків
Білоцерківський
національний аграрний
університет. – Біла Церква,
2016. – №2 (128). С. – 69-76.

Прізвища співавторів

Матвієць В. Г., Абрамик Л. М.

Присяжнюк О.І., Гринів,С.М.,
Коровко І.І.

Присяжнюк О.І.
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Комплексна оцінка
сучасних гібридів
цукрових буряків

5

Оцінка
конкурентноспром
ожності та
ресурсного
потенціалу
сортименту
картоплі в Україні
Споживчі
властивості різних
сортів картоплі
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7

Екологічна
стабільність та
пластичність
гібридів буряків
цукрових

8

Адаптивність
сортів картоплі до
ґрунтовокліматичних умов
Полісся та
Лісостепу України

Видавництво, журнал (назва,
номер, рік, сторінки) чи
номер авторського свідоцтва
Наукові праці Інституту
біоенергетичних культур і
цукрових буряків: зб. Наук.
Праць / Ін-т біоенергет.
Культур і цукр. Буряків, Нац.
Акад.. аграр. наук України. –
ФОП Корзун Д.Ю., 2016.
Вип. 24. С. – 18-27.
Овочівництво і
баштанництво: міжвідомчий
тематичний науковий
збірник / Інститут
овочівництва і баштанництва
НААН. – Х: ВП «Плеяда»,
2016. – Вип. 62. С. 123-136.
Сортовивчення та охорона
прав на сорти рослин:
науково-практичний журнал
/ Український Інститут
експертизи сортів рослин. –
Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.
2017. – том 13, № 1. С. – 100106.
ISSN 2518-1017
Новітні
агротехнології:
теорія та практика: тези
доповідей
Міжнародної
науково-практьичної
конференції, присвяченої 95річчю
Інституту
біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН (м.
Київ, 11 липня 2017 р.) / Нац.
Акад. аграр. наук України, Інт біоенергетичних культур і
цукрових буряків. Вінниця :
Нілан-ЛТД, 2016. 525 с.

Прізвища співавторів

Присяжнюк О.І., Половинчук
О.Ю., Коровко І.І.

Колтунов В.А., Бородай В.В.,
Войцешина Н.І.

Фурдига М.М., Верменко
Ю.Я.

Гринів С.М.

Plant Varieties Stadying and Києнко З.Б., Фурдига М.М.,
Protection/ Вінниця, ФОП Верменко Ю.Я.
Корзун Д.Ю. – 2019. – Т. 15. –
Вип. 1. – С. 93–98. ISSN 25181017

№
з/п

9

Назва

Виробництву - нові
стійкі до раку
сорти картоплі

Видавництво, журнал (назва,
номер, рік, сторінки) чи
номер авторського свідоцтва
Науково-виробничий журнал
"Картоплярство України" –
2019. Вип. 2-3 (45-46) – С. 3845.

Прізвища співавторів

Зеля А.Г., Зеля Г.В., Олійник
Т.М., Захарчук Н.А.,
Писаренко Н.В., Гордієнко
В.В., Києнко З.Б

