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1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 
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1 Агрометеорологія + + +*17 – +*1

2 Агроекологія
3 Рослинництво з 

основами кормо-
виробництва

4 Менеджмент 
агроценозами

* – див. Опис Показників професійної діяльності пункти 1 та 17

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 2опонента 
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 2еред вищої 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:
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humidification of the southern steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural
Production: Trends and Innovations.  2019. с. 793-806 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85085816394&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=A
U-ID%2857217023300%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

2. 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. 

https  ://  www  .  scopus  .  com  /  record  /  display  .  uri  ?  eid  =2-  s  2.0-  
85085837971&  origin  =  resultslist  &  sort  =  plf  -  
f  &  src  =  s  &  sid  =1  ee  1  c  4  c  95642  eed  612  c  9  f  4  b  681  f  3  aa  0  e  &  sot  =  autdocs  &  sdt  =  autdocs  &  sl  =18&  s  =  A  
U  -  ID  %2857217023300%29&  relpos  =1&  citeCnt  =0&  searchTerm  =  

3.  Yeremenko  O.A.,  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        

4.  Герасько  Т.  В., Тодорова  Л.  В. Вплив  інокуляції  симбіотичними  грибами  на
показники  продуктивності  черешні  в  умовах  залуження  природними  травами  та
гісопом лікарським. Scientific  developments  of  Ukraine  and EU in  the  area  of  natural

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12867
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12867
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12867
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.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/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=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&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-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085816394&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=1ee1c4c95642eed612c9f4b681f3aa0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID(57217023300)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217023689&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217023300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217024518&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57217023041&zone=


sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 102-
118. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.7

5.  Тодорова  Л.В. ,  Єременко  О.А.,  Покопцева  Л.А.Вплив  погодних  умов  на
проходження  та  тривалість  фенологічних  фаз  росту  та  розвитку  олійних
культур. Таврійський  науковий  вісник:  науковий  журнал.  –  Херсон:  Грінь  Д.  С.  –
2017. – Вип. 99. –С.45-51.

8. Відповідальний виконавець наукової теми «Обґрунтування антистресових прийомів
в інтегрованих ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних
культур у Степовій зоні України» (No0116U002732)
11. Наукове консультування підприємств

-  Договір про співробітництво між ТДАТУ та Дослідною станцією садівництва імені
М.Ф.Сидоренка Інституту садівництва НААНУ, 17.12.2017 р.

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю
01.07.1993–30.12.1995 – м.н.с. агропромислової фірми «Мальва-1»
03.01.1999–31.12.2001 – м.н.с. агропромислової фірми «Мальва-1»

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3294
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3294
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3294
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.7

