
Відповідність вимогам Ліцензійних умов

к.с.-г.н., доцент Покопцева Л.А. 

за 2017-2021 рр.

                                                             (П.І.Б.)

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 
компоненту 
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1 Стандартизація
і управління 
якістю 
продукції 
рослинництва

+ + - - +

2 Стандартизація
і управління 
якістю 
плодоовочевої 
продукції 

+ + - - +

3 Технологія 
виробництва 
продукції 
рослинництва

+ + - - +

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, Web of Science Core 
Collection

+

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:

Пункт 1

1. Gerasko, T., Velcheva, L., Todorova, L., Pokoptseva, L., Ivanova, I. Effect of
living mulch on chlorophyll index, leaf moisture content and leaf area of sweet
cherry  (Prunus  avium  L.)  Modern  Development  Paths  of  Agricultural
Production: Trends and Innovations. 2019. с. 681-688. – власний внесок 20%

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85085837971&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdoc
s&sl=18&s=AU-ID
%2857217023300%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

2.  Yeremenko O.,  Kalenska  S.,  Pokoptseva  L.,  Todorova L.  The influence  of
AKM growth regulator on photosynthetic activity of oilseed flax plants  in the
conditions of insufficient humidification of the Southern Steppe of Ukraine.
Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer Link. 2019. P. 793-
806.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-14918-5_78 

3. Yeremenko O.,  Pokoptseva L.А., Тоdorova L.V., Shepel  А.V. Changes in the
biochemical  composition  of  the  seed  material  of  sunflower  hybrids  during
long-term storage.  Ukrainian Journal of Ecology  2020, 10(2), 126-130, doi:
10.15421/2020_74  https://www.ujecology.com/articles/changes-in-the-
biochemical-composition-of-the-seed-material-of-sunflower-hybrids-during-
longterm-storage.pdf

https://www.ujecology.com/articles/changes-in-the-biochemical-composition-of-the-seed-material-of-sunflower-hybrids-during-longterm-storage.pdf
https://www.ujecology.com/articles/changes-in-the-biochemical-composition-of-the-seed-material-of-sunflower-hybrids-during-longterm-storage.pdf
https://www.ujecology.com/articles/changes-in-the-biochemical-composition-of-the-seed-material-of-sunflower-hybrids-during-longterm-storage.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-14918-5_78
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/display/book.uri?sourceId=21100989614&requestedPage=book
https://www.scopus.com/display/book.uri?sourceId=21100989614&requestedPage=book
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085837971&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217024041&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217023300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217023689&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217024454&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217024707&zone=


4. Покопцева Л.А., Єременко О.А. Побудування ранжируваного ряду для
різних  гібридів  соняшнику,  вирощених  в  умовах  степу  України.  Вісник
аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип.4 (96). С. 98 – 107.

5.  Покопцева  Л.А.,  Єременко  О.А.  Застосування  методу
багатокритеріальної  оптимізації  для  вибору  оптимального  гібриду
соняшнику за умов вирощування у зоні Степу України. Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія. 2017. № 9
(34). С.121 – 125.

6. Покопцева Л.А., Єременко О.А., Тодорова Л.В Вплив погодних умов
на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних
культур. Таврійський науковий вісник. Вип. 99. 2018.  С.59 – 64.

7. Покопцева Л.А., Єременко О.А.  Покращення посівних властивостей
насіння олійних культур за дії фізіологічно активних речовин антистресової
дії. Вісник ЖНАЕУ. №1 (64). 2018. С.41-48. 

8. Покопцева Л. А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Н. Г. Нєжнова 
Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу 
України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип.4 (108).
С.62 – 69  

https      ://      visnyk      .      mnau      .      edu      .      ua      /      n      108      v      4      r      2020      pokoptseva      /  
9. Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є.,  Покопцева Л.А. 

Показники продуктивності черешні за сумісного використання з лікарськими
рослинами. Таврійський науковий вісник. Вип.113. 2020. С. 35 – 40. 

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/113_2020/7.pdf

Пункт 4

На освітньому порталі розміщені електронні курси дисциплін:
1. Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва
2. Стандартизація і управління якістю плодоовочевої продукції 
3. Технологія виробництва продукції рослинництва

Наявні методичні вказівки:
1. Єременко  О.,  Покопцева  Л.,  Тодорова  Л.  та  ін.  Методичні

вказівки  з  підготовки  дипломних  робіт  освітньо-професійного  рівня
«БАКАЛАВР» зі спеціальності 201 «АГРОНОМІЯ». 53 с.

Протокол  засідання  Методичної  ради  факультету  АТЕ  №5  від
24.12.2020 р.

2. Єременко О., Покопцева Л., Тодорова Л. Методичні рекомендації
з підготовки, написання і захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти
освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності  201 «Агрономія». 47с.
Протокол засідання Методичної ради факультету АТЕ №5 від 24.12.2020 р.

3. Робоча програма з виробничої (переддипломної )  практики для
здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеню бакалавр
зі спеціальності 201 Агрономія, ОПП Агрономія. 14 с.
Протокол засідання Методичної ради факультету АТЕ №5 від 24.12.2020 р.

http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/113_2020/7.pdf
https://visnyk.mnau.edu.ua/n108v4r2020pokoptseva/


4. Методичні  вказівки  до  практичних  робіт  з  дисципліни
«Агроекологія»  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  «Бакалавр»  зі
спеціальності  201 «Агрономія» та 203 «Садівництво і  виноградарство» (на
основі  повної  загальної  середньої  освіти).  2020.  –  82  с.(Затверджено  на
засіданні каф.РС 15.05.2020 р. протокол №15)

Укладачі: Л.В. Тодорова, к.с.-г.н., доц..каф. РС
Л.А. Покопцева, к.с.-г.н., доц..каф. РС
А.О. Федосова, асист.каф.РС 

Силабуси (затверджені на засіданні каф.РС 12.11.2019 р. протокол №5)
1.  Стандартизація  і  управління  якістю  плодоовочевої  продукції.

Силабус  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  факультету
Агротехнологій і екології спеціальності 203 Садівництво і виноградарство. –
8 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Тодорова Л.В., к.с.–г.н., доцент
2.  Стандартизація  і  управління  якістю  продукції  рослинництва.

Силабус  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  факультету
Агротехнологій і екології спеціальності 201 Агрономія. –8 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Тодорова Л.В., к.с.–г.н., доцент
3.  Стандартизація  і  управління  якістю  продукції  рослинництва  з

основами  насіннєзнавства.  Силабус  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти
бакалавр  факультету  Агротехнологій  і  екології  спеціальності  201
Агрономія. –9 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Тодорова Л.В., к.с.–г.н., доцент
4.  Технологія  виробництва  продукції  рослинництва.  Силабус  для

здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  Механіко-технологічного
факультету спеціальності 208 - Агроінженерія. – 8 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Єременко О.А., д.с.-г.н., доцент
5.  Технологія  виробництва  продукції  рослинництва  і  тваринництва.

Силабус  для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  факультету
Агротехнологій і екології спеціальності 101 Екологія. – 9 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Єременко О.А., д.с.-г.н., доцент
6.  Технологія  виробництва  сільськогосподарської  продукції.  Силабус

для  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  Механіко-технологічного
факультету спеціальності 208 – Агроінженерія. – 9 с.

Розробник: Покопцева Л.А., к.с.-г.н., доцент
Рецензент: Тодорова Л.В., к.с.–г.н., доцент

Пункт 8

Відповідальний  виконавець  Програми  1. «Обґрунтування  антистресових
прийомів  в  інтенсивних  ресурсозберігаючих  технологіях  вирощування



зернових,  бобових  і  олійних  культур  у  Степовій  зоні  України»  (ДР
0116V002732), 2016-2020 рр.

Відповідальний  виконавець  Програми  1. «Обґрунтування  антистресових
прийомів у ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових
і олійних культур у Степовій зоні України» (ДР 0121U109975), 2021-2025 рр.
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naprjamok-naukovoji-dijalnosti/  

Пункт 11

Наукове консультування сільськогосподарських підприємств: 

Договір про науково-технічне співробітництво між        ФГ “Зезуля”       та 
Таврійським державним агротехнологічним університетом від 2017 року, 
договір дійсний до 31 грудня 2022 р. (30 %) 
http  ://  www  .  tsatu  .  edu  .  ua  /  rosl  /  wp  -  content  /  uploads  /  sites  /20/  dohovir  -  pro  -  
spivrobitnyctvo  -  zezulja  .  pdf  

Договір  про  науково-технічне  співробітництво між         ПАТ  «Племзавод  
Степной”   та Таврійським державним агротехнологічним університетом від
2017 року, договір дійсний до 31 грудня 2022 р. (30 %) 
https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  /1_  yZpjOUCfrMIe  2  nSk  2  lwiR  6  R  53  SSP  _  v  4/  view  

Пункт 12 

1. Білоус Е.С., Покопцева Л.А. Використання методу проекту під час
вивчення  окремих  тем  курсу  хімії.  Збірник  науково-методичних  праць
«Удосконалення  навчально-виховного  процесу  в  вищому  навчальному
закладі». – Мелітополь, 2017.

2.  Вєльчева  Л.Г.,  Покопцева  Л.А.,  Герасько  Т.В.  Индуцирование
генотипической изменчивости кукурузы методом отдаленной гибридизации
в теосинтезе. Praha, 2017.

3. Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Реалізація наукової складової 
державного іспиту здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Агрономія» 
ОР «Магістр». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої 
освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. 
В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 
2020. – 445-449 с.

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-osvitno-vyhovnoho-procesu-v-zakladi-vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-2020.pdf

4. Нєжнова Н.Г., Покопцева Л.А., Журавльова О.В., Нєжнова Г.С. 
Дуальна освіта як елемент практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності «Агрономія». Удосконалення освітньо-виховного процесу в 
закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / 

http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/zbirnyk-nmp-udoskonalennja-osvitno-vyhovnoho-procesu-v-zakladi-vyshchoyi-osvity-m.-melitopol-2020.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/zbirnyk-nmp-udoskonalennja-osvitno-vyhovnoho-procesu-v-zakladi-vyshchoyi-osvity-m.-melitopol-2020.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/zbirnyk-nmp-udoskonalennja-osvitno-vyhovnoho-procesu-v-zakladi-vyshchoyi-osvity-m.-melitopol-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_yZpjOUCfrMIe2nSk2lwiR6R53SSP_v4/view
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/dohovir-pro-spivrobitnyctvo-zezulja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/dohovir-pro-spivrobitnyctvo-zezulja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/dohovir-pro-spivrobitnyctvo-zezulja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/dohovir-pro-spivrobitnyctvo-zezulja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/dohovir-pro-spivrobitnyctvo-zezulja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naprjamok-naukovoji-dijalnosti/


ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - 
Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 228-233 с. – власний внесок 30%

5. Єременко О.А., Покопцева Л.А., Малюк Т.В., Журавльова О.В.,
Онищенко  О.В.,  Кенєва  В.А.  Сучасні  методи  агроекології  Запорізької
області. Запоріжжя, 2019. 60 с. власний внесок 15%

Пункт 14

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: «Особливості
вирощування олійних культур в умовах недостатнього зволоження Степової
зони України». 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/ 

Пункт 16

Член громадської організації «Аграрний Союз України»

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/
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