
Професійне резюме (CV) 

 
1.   Ночвіна Олена Василівна 
2.   Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин 
3.   Український інститут експертизи сортів рослин, відділ експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин 

4.   Науковий ступінь — немає 

5.   Вчене звання – немає 

6.   Загальна кількість друкованих праць - 19 

7.   Загальний стаж наукової роботи – 10 років 

8.   Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр) 

– немає 

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

10. Короткі  відомості  (до  100  слів)  про  основні  напрями  досліджень:  проведення 

кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність кормових та 

круп’яних сортів рослин, формування та дослідження колекції загальновідомих 

сортів, виділення сортів з еталонними ознаками, проведення досліджень ділянкового 

(ґрунтового) та лабораторного сортового контролю. 
11. Список найважливіших наукових робіт. 

 
№ 
з/п 

Назва Видавництво,журнал (назва, 
номер, рік, сторінки) чи 

номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища 
співавторів 

1. Господарсько- 
біологічна оцінка 

сорту гречки 

татарської 

"Калина" 

"Сортовивчення та охорона 
прав на сорти рослин", №4, 

2020 рік, ст.- 349-354 

https://doi.org/10.21498/2518- 

1017.16.4.2020.224050 

Л.А. Вільчинська, 
Т.М. Хоменко 

2. Корупція             як 
основний    чинник 

запобігання 

євгоінтеграції 

України 

Матеріали  V  Міжнародної 
науково-практичної 

конференції     «     Розвиток 

української      держави      в 

умовах     євроінтеграційних 

процесів»  (19 березня 2020 

рік,  м.  Київ,  МАУП),  ст.  - 

125-127 

Ю.В. Ярмоленко 
О.В. Гулак 

3. FORGOTTEN   OR 
PROMISING: THE 

POPULARITY OF 

ASPARAGUS IS 

ON THE 

INCREASE 

Conference "Agrobiodiversity 
for Improve the Nutrition, 

Health and Quality of Human 

and Bees Life" / 2019, p.-184 

Nataliya Mizerna 

4. Аналіз 
національних      та 

світових   сортових 

ресурсів         сорго 

звичайного 

(двокольогового) 

(Sorghum     bikolor 

L.) 

Світові   рослинні   ресурси: 
стан та перспективи 

розвитку: матеріали V 

міжнародної науково- 

практичної конференції 

(7 червня 2019 рік, м. Київ) 

ст. 208-209 

С.М. Гринів 
А.М. Носуля 

5. Аналіз державного Світові   рослинні   ресурси: Н.А. Мізерна 



 

 реєстру         сортів 
рослин, придатних 

для поширення в 

Україні 2019 року 

стан        та        
перспективи 
розвитку: матеріали V 

міжнародної науково- 

практичної конференції 
(7 червня 2019 рік, м. 
Київ) 
ст. 162-

163 

 

6. Екологічна 
пластичність та 
стабільність 
урожайності проса 
посівного (Panicum 
miliaceum L.) у 
різних грунтово-
кліматичних зонах 
України 

Plant Varieties Studying 
and Protection  
2021 рік, ст.- 146-154 

Гринів С.М., Присяжнюк Л.М., 

Шитікова Н.А., Мізерна Н.А. 

7 Обгрунтування 
методів селекції і 
насінництва гречки 

II International I 
International Applied 
Science conference 
 «The Newest 
 Agrotechnologies» 
2021 рік , ст 17 

Хоменко Т.М., Вільчинська Л.А 

8 Оцінка різних 
видів Fagopyrum 
Mill в умовах 
Лісостепу 
західного 

Матеріали ХХІІ 
 міжнароджного науково-
практичного форуму 
 Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового  
комплексу та сільських 
територій 
 
2021 р. ст-354-357 
 
 Ст  

Свинарчук О.В., Вільчинська 

Л.А. 

9. Гречка Їстівна 
(Fagopyrum 
esculentum) та 
гречка татарська 
(fagopyrum 
tataricum) важливі 
джерела рутину та 
фагопірину 

Матеріали Х міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених і спеціалістів: 
"Селекція, генетика та 
технології вирощування 
сільськогосподарських 
культур 
2022 рік, ст. 79 
 

Присяжнюк Л.М., Вільчинська 

Л.А. 

10 Вплив факторів на 
урожайність сортів 
пшениці м'якої, 
озимої, стійких до 
борошнистої роси 

Матеріали науково-
практичної інтернет-
конференції " сучасні 
напрями та досягнення 
селекції і насінництва 
сільськогосподарських 
культур." м. Полтава 
2022 р. 
ст. 51-53 

Попова О.П. Присяжнюк Л.М., 

Хоменко Т.М., Лех В.А. 

11. Проблеми галузі 
рисівництва в 
Україні 

Міжнародна наукова 
конференція " Soils, where 
food begins", присвяченої 
всесвітньому дню 
грунтів. 
2023 р. 
ст. 168-170 

Матус В.М.., Вільчинська Л.А 



 


