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1 Землеробство 
з основами 
гербології

- Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
інститут, 1999 р. 
Спеціальність 
«Географія і 
біологія, екологія, 
мова і література». 
Кваліфікація 
«Вчитель географії, 
біології, екології та 
французьської мови 
і зарубіжної та 
літератури»
№ АР 116552629 від
26 червня 1999 р.  
- Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного
2021 р. 
Спеціальність 
«Агрономія»
Кваліфікація 
«Магістр з 
агрономії»
М21 № 011174 від 
11 лютого 2021 р.

Кандидат 
сільсько-
господарських  
наук, диплом ДК 
№ 021350 Видано
на підставі 
рішення 
Атестаційної 
колекії від 16 
травня 2014 р.
Спеціальність 
06.01.02 –
сільсько-
господарські 
меліорації

- з 2000 по 2006  р. 
лаборант лабораторії 
ґрунтової меліорації 
та відділу зрошення 
та механізації МДСС
імені М.Ф. 
Сидоренка ІС НААН 
- з 2006 р., молодший
науковий 
співробітник відділу 
зрошення 
- з 2018 р і по 
теперішній час 
старший науковий 
співробітник 
лабораторії агрохімії 
МДСС імені М.Ф. 
Сидоренка ІС НААН.

-

1. Maliuk T, Pcholkina N, 
Kozlova L., Yeremenko O. 
Nitrogen in soil profile and 
fruits in the intensive apple 
cultivation technology. Modem
Development Paths of 
Agricultural Production 
Written / Edited by: Prof. V. 
Nadycto/ Switzelend. Cham: 
Springer, 2019. Series Title 
N/A. Рр. 737-753
2. Козлова Л.В., Малюк Т.В. 
Управління режимом 
зрошення в інтенсивних 
садах яблуні 
(MalusdomesticaBorkh.) 
півдня України. Садівництво.
– Вип. 73. 2018. С.116-122.
3. Малюк Т.В., Козлова Л.В., 
Пчолкіна Н.Г. 
Удосконалення методів 
діагностики мінерального 
живлення плодових культур. 
Садівництво. – Вип. 74. 2019.
С. 91-100.
4. Малюк Т.В., Козлова Л.В. 
Оперативне планування 
поливного режиму 
насаджень черешні в умовах 
Південного Степу. 
Зрошуване землеробство. 
Вип. 71. 2019. С.87-91. 
5. Малюк Т.В., Козлова Л.В., 
Пчолкіна Н.Г. Оптимізація 
водного режиму ґрунту в 
інтенсивних насадженнях 
черешні за краплинного 
зрошення та мульчування. 
Зрошуване землеробство. 
Вип. 72. 2019. С.34-39.
6. Малюк Т.В., Козлова Л.В., 
Пчолкіна Н.Г. Винос 
поживних речовин як 
показник потреби плодових 
культур у мінеральному 
живленні. Садівництво, 2020.
Вип. 75. С. 47-53.
7. Малюк Т.В., Козлова Л.В., 
Пчолкіна Н.Г. Ефективність 
краплинного зрошення 
молодих інтенсивних 
насаджень черешні на півдні 
України. «Зрошуване 
землеробство», 2020. № 73. 
С. 35-42.

2 Світові 
агротехнології 
вирощування 
польових 
культур

3 Проектування 
технологічних 
процесів в 
рослинництві



2. Показники професійної діяльності

№
з/п

Показник
Наявність   (+)
Відсутність (-)

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені до переліку фахових 
видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
WebofScienceCoreCollection

+

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти 
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір

-

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 
не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 
кожного співавтора)

-

4

Наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня -

6
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження наукового ступеня

-

7
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

+

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 
керівника або відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена редакційної 
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах

+

9 робота у складі експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 
вищої або фахової передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду 

-



(контролю)

10
Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 
залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії”

-

11
Наукове консультування підприємств, установ, організацій 
не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 
договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

+

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 
публікацій з наукової або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій

+

13
Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди України з 
видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 
складі організаційного комітету, суддівського корпусу

+

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Національного центру “Мала академія наук України”;
участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія 
наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-
творчого) рівня)

-

16
Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях

-

17
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 
діяльності)

+



Опис Показників професійної діяльності:

1. Наявність не менше п’яти публікацій …
1. Maliuk T, Pcholkina N, Kozlova L., Yeremenko O. Nitrogen in soil profile and fruits in the 
intensive apple cultivation technology. Modem Development Paths of Agricultural Production 
Written / Edited by: Prof. V. Nadycto/ Switzelend. Cham: Springer, 2019. Series Title N/A. Рр. 
737-753
2. Козлова Л.В., Малюк Т.В. Управління режимом зрошення в інтенсивних садах яблуні 
(MalusdomesticaBorkh.) півдня України. Садівництво. – Вип. 73. 2018. С.116-122.
3.  Малюк  Т.В.,  Козлова  Л.В.,  Пчолкіна  Н.Г.  Удосконалення  методів  діагностики
мінерального живлення плодових культур. Садівництво. – Вип. 74. 2019. С. 91-100.
4.  Малюк  Т.В.,  Козлова  Л.В.  Оперативне  планування  поливного  режиму  насаджень
черешні в умовах Південного Степу. Зрошуване землеробство. Вип. 71. 2019. С.87-91. 
5.  Малюк  Т.В.,  Козлова  Л.В.,  Пчолкіна  Н.Г.  Оптимізація  водного  режиму  ґрунту  в
інтенсивних насадженнях черешні за краплинного зрошення та мульчування. Зрошуване
землеробство. Вип. 72. 2019. С.34-39.
6.  Малюк  Т.В.,  Козлова  Л.В.,  Пчолкіна  Н.Г.  Винос  поживних  речовин  як  показник
потреби плодових культур у мінеральному живленні. Садівництво, 2020. Вип. 75. С. 47-53.
7. Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Ефективність краплинного зрошення молодих
інтенсивних насаджень черешні на півдні України. «Зрошуване землеробство», 2020. №
73. С. 35-42.

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників…
1.  Малюк  Т.В,  Козлова  Л.В.  Методичні  рекомендації   з  організації,  проходження
навчально-польової  практики  з  дисципліни  «Ґрунтознавство  з  основами  геології»  для
студентів  денної  форми  навчання  за  напрямом  підготовки  201  –  «Агрономія»,  ОС
«Бакалавр», 2020 р. 30 с. 
2.  Малюк  Т.В,  Козлова  Л.В.  Методичні  рекомендації   з  організації,  проходження
навчально-польової  практики  з  дисципліни  «Ґрунтознавство  з  основами  геології»  для
студентів  денної  форми  навчання  за  напрямом  підготовки  203  –  «Садівництво  і
виноградарство», ОС «Бакалавр», 2020 р. 29 с. 
3. Козлова Л.В., Малюк Т.В, Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з
дисципліни «Проектування технологічних процесів в рослинництві» для студентів денної
форми навчання за напрямом підготовки 201 – «Агрономія», ОС «Бакалавр», 2020 р. 102 с.
4.  Козлова  Л.В.,  Малюк  Т.В.  Методичні  рекомендації  з  організації,  проходження
навчально-польової  практики  з  дисципліни  «Землеробство  з  основами  гербології»  для
студентів  денної  форми  навчання  за  напрямом  підготовки  201  –  «Агрономія»,  ОС
«Бакалавр», 2020 р. 25 с. 
5.  Козлова  Л.В.,  Малюк  Т.В.  Методичні  рекомендації   з  організації,  проходження
навчально-польової  практики  з  дисципліни  «Землеробство  з  основами  гербології»  для
студентів  денної  форми  навчання  за  напрямом  підготовки  203  –  «Садівництво  і
виноградарство», ОС «Бакалавр», 2020 р. 25 с.

6. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента…

Участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.362.01 в Інституту водних проблем і
меліорації  НААН України  м.  Київ  26 листопада  2020 р.  у  якості  офіційного  опонента
дисертаційної роботи Мінзи Ф.А. за темою «Обґрунтування методів призначення строків
поливу за краплинного зрошення». http://igim.org.ua/?page_id=1587

8.  Виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового  керівника  або
відповідального виконавця наукової теми …
Відповідальний виконавець наукової теми: 05.00.02.03.Ф Теоретично обґрунтувати засади
інтегрованого  управління  еколого-агромеліоративним  станом  та  продуктивністю

http://igim.org.ua/?page_id=1587


зрошуваного  ґрунту  під  інтенсивними  насадженнями  кісточкових  культур  в  умовах
Південного Степу України (№ держ. реєстрації 0121U108079)

11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій …:
Акти впровадження науково-технічних розробок у ДП ДГ «Мелітопольське» від

15.11.2017  р.,  25.11.2017  р.,  25.10.2018  р.,  06.10.2020  р.  ТОВ  ВКФ  «Мелітопольська
черешня» від 20.09.2018 р., 25.09.2020 р., ТОВ «СПП Лана» від 02.10.2018 р.,23.10.2020 р.

Договір  про  взаємну  співпрацю  між  Мелітопольською  дослідною  станцією
садівництва  імені  М.Ф.  Сидоренка  ІС  НААН  та  Таврійським  державним
агротехнологічним університетом від 03.09.2018 р. 

Договір  про  організацію  створення  філії  кафедри  «Плодоовочівництво,
виноградарство та біохімії» між Мелітопольською дослідною станцією садівництва імені
М.Ф. Сидоренка ІС НААН та Таврійським державним агротехнологічним університетом
від 03.09.2018 р.

12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних …
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«Аграрні  науки  та  продовольство»,  МНАУ,  2021  р.  Тема:  Встановити  оптимальні
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