
Професійне резюме (CV) 

1. Мізерна Наталія Анатоліївна 

2. Заступник завідувача відділу  

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

однорідність та стабільність сортів рослин 

5. Науковий ступінь–  немає 

6. Вчене звання– немає 

7. Загальна кількість друкованих праць - 20 

8. Загальний стаж наукової роботи  - 17 

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 100 слів) про основні напрями досліджень. Забезпечення 

організації та координації проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

відмінність, однорідність та стабільність зернобобових видів рослин; забезпечення 

формування загальновідомих колекцій; здійснення організації досліджень з 

грунтконтролю, перевірки збереженості сортів рослин. 

12. Список найважливіших наукових робіт 
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Видавництво,журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища співавторів 

1. 

Evaluation of genetic 

and morphological 

distances between 

soybean (Glycine max 

L.) cultivars 

Zemdirbyste-Agriculture, vol. 106, No. 

2 (2019), p. 117–122 
Larysa 

PRYSIAZHNIUK, 

Yuliia SHYTIKOVA, 

Iryna DIKHTIAR 

2. 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

ПОЛЬОВОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

СОРТІВ РОСЛИН 

НА ВІДМІННІСТЬ, 

4.ОДНОРІДНІСТЬ 

Т5.А 

СТ6.АБІЛЬНІСТЬ 

Науково- практичні аспекти 

польової експертизи сортів рослин 

на відмінність, однорідність та 

стабільність / З.Б. Києнко, С.М. 

Гринів, тН.А. Мізерна, Л.М. 

Присяжнюк та ін. Вінниця : 

«ТВОРИ», 2020. 27с. 

З.Б. КИЄНКО, С.М. 

ГРИНІВ, Л.М. 

ПРИСЯЖНЮК, ТА 

ІН. 

3. 

Орга7.нізаційні 

аспекти 

забезпечення 

польової експертизи 

сортів рослин 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : 

матеріалиІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(7 червня 2017 р., м. Київ) / Мво 

аграр. політики та прод. України, 

Укр. ін-т експертизисортів 

рослин. . – Вінниця : Нілан-ЛТД, 

2017. – С. 100-101 

С.М. Гринів, А.М. 

Носуля 

4. 

FORGOTTEN OR 

PROMISING: THE 

POPULARITY OF 

Conference "Agrobiodiversity for 

Improve the Nutrition, Health and 

Quality of Human and Bees Life" / 

2019 

Olena Nochvina 

http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2019/05/106_2_str15.pdf
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ASPARAGUS IS ON 

THE INCREASE 

5. 

Передумови 

польової експертизи 

сортів рослин 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : 

матеріалиІІ 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 

Гринів С.М., Н.В. 

Курочка 

6. 

Встановлення 

збереження 

зареєстрованого 

ступеню прояву 

ідентифікаційних 

ознак сорту та його 

однорідності при 

обігу у виробництві 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: 

матеріали: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції , присвяченої 20-

річчю членства України в 

Міжнародному союзі з охорони 

нових сортів (UPOV)( Київ, 3 

листопада 2015 р.) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

ін-т експертизи сортів рослин. – 

К.; УІЕСР, 2015. – С.54- 56 

Гринів С., Носуля А 

 


