
1. Дутова Галина Анатоліївна  

2. Науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів 

рослин 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на 

придатність до поширення сортів рослин  

4. Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 

«рослинництво», 2001 р.  

5. Вчене звання – немає  

6. Загальна кількість друкованих праць – 20  

7. Загальний стаж – 33 років, стаж наукової роботи – 13років  

8. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає  

9. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень: Вивчення та 

аналіз комплексу основних господарських характеристик, показників якості та 

стійкості сортів-кандидатів до хвороб, стресових умов вирощування за 

прийнятими технологіями з врахуванням їх реакції на ґрунтово-кліматичні 

умови вирощування; забезпечення проведення кваліфікаційної експертизи сортів 

рослин на придатність до поширення:  пшениці всі види озимого типу та сорго 

звичайного (двокольорового) 

10. Список робіт за звітний період: 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, 

журнал (назва, 

номер, рік, 

сторінки) чи номер 

авторського 

свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

1 Комплексна оцінка посухостійкості 

сортів аргусу в умовах північного 

лісостепу України 

Екологічні науки, 

науково-практичний 

журнал 5(44), 

Видавничий дім 

«Гельветика», Київ, 

2022. – с.213-217 

Лагутенко О.Т., 

Настека Т.М., 

Шевченко В.Г., 

Кривошапка В. А., 

2 Морозостійкі сорти пшениці озимої у 

сортовипробуванні 

Селекція, генетика 

та технології 

вирощування 

сільськогосподарськ

их культур. 

Матеріали Х 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених і 

спеціалістів.с.Центра

льне, 2022,- с.117-

118 

ХоменкоТ.М.,  

Присяжнюк Л.М.,  

Рябчун Н.І. 

3 Формування продуктивності 

агрофітоценозів гороху в умовах 

північного Лісостепу України 

Бюлетень Інституту 

зернового 

господарства УААН. 

– Дніпропетровськ, 

2002, №18-19, с. 53-

60 

- 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=rube60sAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=rube60sAAAAJ:O3NaXMp0MMsC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=rube60sAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=rube60sAAAAJ:O3NaXMp0MMsC


4 Продуктивність сортотипів гороху у 

умовах північного Лісостепу України 

Збірник наукових 

праць ІЗ УААН. – К. 

– 2001. – вип.4. – 

с.78-81 

В.Ф. Камінський 

С.П. Дворецька 

5 Змішані посіви сортів гороху в 

сучасних умовах господарювання 

Землеробство 

України в ХХІ 

століття. Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції – Київ-

Чабани, 2000. – с.16-

17 

- 

6 Агрофітоценози гороху Вісник Державної 

агроекологічної 

академії України – 

Спец. Випуск – 

Житомир, 2000, - с. 

352-354 

- 

7 Горох у міжсортових сумішках Вісник аграрної 

науки, - К. – 2000. - 

№3. С. 16 

- 

8 Міжсортові сумішки гороху Богатир 

чеський + Інтенсивний 92 в умовах 

північного Лісостепу України 

Наукові проблеми 

виробництва зерна в 

Україні та сучасні 

методи їх вирішення. 

Тези Всеукраїнської 

науково практичної 

конференції молодих 

вчених і спеціалістів. 

– Дніпропетровськ, - 

2000. – с.89 

 

- 

9 Ефективність технології 

вирощування міжсортових 

агрофітоценозів гороху 

Вчимося  

господарювати. 

Матеріали науково 

практичного 

семінару молодих 

вчених та 

спеціалістів . – Київ-

чабани. – 1999.- 

с.100-101  

- 

10 Збільшення виробництва білка в 

агрофітоценозах Північного 

Лісостепу 

Насінництво 

кормових культур в 

сучасних умовах 

господарювання. 

Матеріали 

Всеукраїнського 

науково практичного 

семінару . – К. – 

1999.- с.105-107  

- 



11 Ефективність змішаних посівів 

зернових колосових і зернобобових 

культур 

Землеробство ХХІ 

століття –проблеми 

та шляхи вирішення. 

Матеріали міжн. 

наук. практ. 

конференції.- К. -

1999. – ч.1. – с.70-71 

- 

12 Продуктивність міжвидових і 

міжсортових агрофітоценозів гороху 

Збірник наукових 

праць ІЗ УААН. – К. 

– 1999. – вип.3. – 

с.23-30 

В.Ф. Камінський 

 


