
Професійне резюме (CV) 

 

1. Васьківська Світлана Василівна 

2. Завідувач відділу 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни 

4. Рік народження – 1972 

5. Науковий ступінь – немає 

6. Вчене звання – немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 30 

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

 – 26 років 

    2015 р. - завідувач відділу - старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни; 

    12.2016-2017  рр. - завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни; 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік, семестр): немає 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: немає 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень: проведення науково-

технічної експертизи заявок на сорти рослин, експертиза назви та визначення новизни сортів 

рослин, забезпечення формування Реєстру заявок на сорти рослин, офіційного видання – 

Бюлетеню з охорони прав на сорти рослин, дослідження адаптивних властивостей троянд 

чайно-гібридної групи в умовах Лісостепу України.     

12. Список друкованих наукових праць (не більше 10 публікацій).  

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, номер, 

рік, сторінка) чи номер авторського 

свідоцтва 

Прізвище 

співавторів 

1 

Репродуктивна здатність 

чайно-гібридних троянд в 

умовах Лісостепу України 

Інтродукція рослин, ВД 

"Академперіодика" НАН України,  

№3, вип. 75 – 2017. – С. 56-60 

В.І. Чижанькова 

2 

Колекція чайно-гібридних 

троянд у Національному 

ботанічному саду імені 

ММ Гришка НАН України 

Сортовивчення та охорона прав на 

сорти рослин, № 4 – 2016. – С. 5-9 
В.І. Чижанькова 

3 
Регулювання експертизи 

назви сорту в Україні 

ІІ Міжнародна науково‐практична 

конференція світові рослинні 

ресурси:стан та перспективи 

розвитку. – 2016.  – С. 133-134 

Н.Б. Якубенко 

4 

Сортові ресурси 

високоолеїнового 

соняшнику в Україні. 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференціїя. Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи 

розвитку. . – 2016.  

В.О. Сень 

5 

Перспектива вирощування 

малопоширених культур у 

садах України 

Міжнародна наукова конференція: 

«СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА 

НАУКА І ОСВІТА» 16–18 березня 

2016 року 

Л. В. Сухомлин 

6 

Формування сортових 

рослинних ресурсів 

України // Світові рослинні 

ресурси: стан та 

перспективи розвитку 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція, присвяченої 95-річчю 

сортовипробування в Україні. ––

2018. – С. 129-131 

 

С.О. Ткачик 

7 

Особенности 

использования старинных 

роз в ландшафтных 

композициях 

Міжнародна конференція 

Ландшафтна архітектура в 

ботанічних садах і дендропарках. –

2018.  – С. 240-244 

Рубцова Е.Л., 

Колесниченко Е.В.,  

Чижанькова В.И. 

 


