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№ 

п/п 
Показник Фактичні дані 

1 2 3 

1 Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Riabovol, I., Riabovol, L., Diordiieva, I., Poltoretskyi, S., Lubchenko, A., Kononenko, L., 

Kryzhanovskiy, V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created 

by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian Journal of 

Ecology, 2018, 8(3), pp. 33–36. doi: 10.15421/2018_336. 

2 Наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

1. Любченко І. О., Любченко А. І., Рябовол Л. О. Модифікація живильних 

середовищ для індукування калюсогенезу in vitro рижію ярого. Наукові доповіді 

НУБіП України. 2018. № 1 (71). 

2. Рябовол Л. О., Любченко А. І., Любченко І. О. Стан біотехнологічних 

досліджень рижію ярого. Вісник Львівського НАУ. 2018. № 22(1). С. 13–20. 

3. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Вплив модифікованого 

живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого. Зб. наук. 

праць УНУС. 2018. Вип. 92. С. 133–141. 

4. Любченко А. І., Любченко І. О. Отримання стерильної культури Camelina sativa 

L. Збірник наук. праць УНУС. 2017. Вип. № 90. С. 197–205. 
5. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Любченко А. І. Використання культури in vitro в 

адаптивній селекції рослин. Збірник наук. праць УНУС. 2016. Вип. № 88. С. 126–139. 
3 Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

1. Сержук О. П., Полторецький С. П., Любченко А. І. Селекція глоду в Україні: 

монографія. Умань: «Сочинський М. М.», 2018. 165 с. 

4 Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

Заступник завідувача кафедри 



(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника 

5 Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування 

1. Любченко А. І. Селекція сільськогосподарських культур. Методичні 

рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм 

навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня 

акредитації. Умань: УНУС, 2020. 12 c.  

2. Любченко А. І. Індивідуальний добір у пшениці озимої. Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни Селекція 

сільськогосподарських культур для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. 

Умань: УНУС, 2020. 6 c. 

3. Любченко А. І. Масовий добір у жита озимої. Методичні рекомендації до 

виконання лабораторних занять з дисципліни Селекція сільськогосподарських культур 

для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» 

вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2020. 6 c. 

4. Любченко А. І. Визначення фізичних показників якості зерна пшениці озимої. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни Селекція 

сільськогосподарських культур для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. 

Умань: УНУС, 2020. 8 c. 

6 Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член «Українського товариства генетиків і селекціонерів» 

7 Досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років 

Засновник та голова ФГ «Кримяне» 

8 Наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років 

Надання консультаційних послуг з селекції с.-г. культур ФГ «Поляна Лісова» (с. 

Аполянка, Уманський район, Черкаська обл.) з 2016 р. 

 

 


