
Професійне резюме (CV) 

 

1. Ляльчук Петро Петрович 

2. В.о. директора Хмельницької філії УІЕСР  

3. Контактна інформація: 

Адреса ‒ вул.Кам'янецька, 2,оф.402, м. Хмельницький  

29000 

Телефон ‒ (066) 693-95-01 

e-mail:  Hmeln.dc@gmail.com 

4. Дата народження –  19.09.1966 р. 

5. Освіта вища  ‒ Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут  

Номер диплому КВ№ 33370401 

Кваліфікація ‒ інженер-механік 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Номер диплому ТВ № 862186 

Спеціальність  ‒  «Правознавство» .Кваліфікація ‒ юрист 

5. Загальна кількість друкованих праць : 3 

6. Загальний стаж роботи у державній системі охорони прав на сорти рослин: 8 років 

7. Основні напрями науково-дослідної ‒ проведення  комплексу польових і лабораторних 

досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, ділянковий  сортовий контроль 

насіння і садивного матеріалу, післяреєстраційне вивчення сортів рослин 

8. Підвищення кваліфікації: Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2019 р 

9. Здобувач кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно 

– технічного університету. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук. УДК 663.854.54:631.524 «Формування урожайності і якості 

насіння льону олійного залежно від строків сівби і норми висіву в умовах лісостепу 

західного» 

10. Список наукових праць:  

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал 

(назва, номер, рік, 

сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Автори 

1.  

УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ 

ЗЕРНА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ 

І НОРМ ВИСІВУ 

Конф. «Поєднання науки, 

освіти, практичного 

виробництва і 

справедливого продажу 

якістної органічної 

продукції» 2019 рік 

П.П. Ляльчук,  

М.І. Бахмат 

2.  

ФОТОСИНТЕТИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ І УРОЖАЙНІСТЬ 

ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО 

ВІД ВПЛИВУ 

АГРОТЕХНІЧНИХ ФАКТОРІВ 

Конф. «Рослинництво 

ХХІ століття: виклики та 

інновації. До 120-ти річчя 

кафедри рослинництва 

НУБІП України», 2019 р., 

с.153 

П.П. Ляльчук,  

М.І. Бахмат 

3.  

Вплив технологічних факторів на 

густоту стояння і виживаність 

рослин льону олійного 

І Міжнародна нпк 

«Інтеграція освіти, науки 

та бізнесу в сучасному 

середовищі: літні 

П.П. Ляльчук 



диспути», 2019 р., с. 418–

422 

11. Нагороди та відзнаки: нагороджений Почесною грамотою Хмельницької обласної 

державної адміністрації 

12. Підвищення кваліфікації: Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2019 р. 


