
Професійне резюме (CV) 
 
1.Панькова Ірин Миколаївна 

2.Старший науковий співробітник сектору науково-технічного забезпечення відділу 

науково-організаційної роботи  

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-організаційної 

роботи 

4. Рік народження – 1964 

5. Науковий  ступінь  - немає 

6. Вчене звання - немає 

7. Загальна кількість друкованих праць - 5 

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

періоду) – 30 років 

2015–2016 рр. – старший науковий співробітник відділу економічних досліджень:; 

2017-2023 рр. – старший науковий співробітник відділу науково-технічної 

інформації; 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, 

семестр): - немає 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами:  

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

дослідний профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи: науково-

методичне обґрунтування визначення необхідної чисельності працівників закладів 

експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин та підготовка до 

розгляду проект кошторису видатків цих закладів; підготовка науково-методичних 

обґрунтувань, висновків та пропозицій щодо фінансово-економічних нормативів, 

розмірів плати за проведення робіт, надання платних послуг закладами експертизи 

державної системи охорони прав на сорти рослин та здійснює в межах своїх 

повноважень контроль за додержанням цих нормативів.  

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 

публікацій): 
 
 
 
№ 

з/п 

 
 
 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік, 

сторінки) чи номер 

авторського 

свідоцтва 

 
 
 
Прізвища співавторів 

 
1. РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

В УКРАЇНСЬКОМУ 

ІНСТИТУТІ 

ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ 

РОСЛИН 

 
 

6 Міжнародна 

науковопрактична 

конференція молодих 

вчених і спеціалістів 

"Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур"2019 с 108 

 
Стефківська Ю.Л. 



 
2. 

Економічна та 

біоенергетична оцінка 

ефективності 

виробництва насіння 

салату посівного Lactuca 

sativa L. в умовах 

Полісся України 

рекомендації щодо 

визначення 

нормативних витрат на 

проведення польової 

кваліфікаційної 

експертизи сортів 

рослин 
 

Сортовивчення та 

охорона прав на сорти 

рослин. 2017.т.14.№3. . 

С.328-334 

Лещук Н.В.  
Стефківська Ю.Л. 

 
3. 

Ґрунтово-кліматичні 

умови зони Лісостепу та 

їх вплив на врожайність 

кукурудзи та сої (на 

прикладі Тернопільської 

області) 

2018 

тези доповідей VІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих вчених (29 

березня 2018 р., м. 

Київ)  

Гринчишин О.В.  

Шкорбот Т.М. 

Кравчук О.О 

4. Нормативні витрати на 

проведення експертизи 

сортів рослин 

 

Науково-практичне 

видання.-К.: ТОВ 

«Алефа», 2009.-679с. 

Саблук П.Т. 

Захарчук О.І. 

Кісіль М.І.  

 

 
5. Планування витрат на 

сортовипробування 

Науково-практичне 

видання.-К.: ТОВ 

«Алефа», 2007.-303с. 

Саблук П.Т. 

Захарчук О.І. 

Кісіль М.І.  

 

 


