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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Ялина Ольга Олександрівна  

 

 

E-mail: olga.yalina12@gmail.com 
 

ORCID: Olga Yalina https://orcid.org/0000-0001-6001-6272 

ResearcherID: AMM-2581-2021 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=TOaaNxYAAAAJ&hl=uk&a

uthuser=1 

 

Освіта: 

01.09.2002 – 30.06.2013 рр. – Чорноминська ЗОШ I-III ст., c. Чорномин, 

Піщанський р-н., Вінницька обл.; 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Лісове та садово-паркове господарство», 

отримала диплом бакалавра; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримала диплом магістра; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет обліку та аудиту, спеціальність «Облік та оподаткування», отримала 

диплом магістра (заочна форма навчання); 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності  

133 – галузеве машинобудування кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету. 
 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин 

та обладнання сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного 

факультету Веселовська Наталія Ростиславівна. 

 

Сфера наукових інтересів: технологічне обладнання, агропромисловий 

комплекс, діагностування, системи управління. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Підвищення 

ефективності систем управління і діагностування технологічного обладнання 

агропромислового комплексу», яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 
 



4 
 

 
Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 27.09.2019 р. 
 

 
Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження дисертаційних 

робіт та призначення наукових керівників, 27.09.2019 р. 
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Рис. 3. З науковим керівником доктором технічних наук, професором, завідувачем 

кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва інженерно-

технологічного факультету Веселовська Наталія Ростиславівна 

 

Досвід роботи: 

30.05.2016 – 30.07.2016 рр. – практика у ТОВ «СОЛОМОНЧУК», с. Кукули, 

Піщанський р-н, Вінницька обл.; 

01.04.2017 – 01.05.2017 рр. – практика у ТОВ «СОЛОМОНЧУК», с. Кукули, 

Піщанський р-н, Вінницька обл.  
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
 

 
Рис 4. Електронна залікова книжка аспірантки Ялини О.О. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці», 28.11.2019 р. 

 

 
Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Організація та планування наукових 

досліджень», 26.11.2019 р. 
 

 
Рис. 7. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 21.05.2020 р. 

 

 
Рис. 9. Складання екзамену з дисципліни «Управління науковими та науково-

технічними проектами», 20.05.2020 р. 

 

 
Рис. 10. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

03.02.2021 р. 
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Рис. 11. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва», 03.02.2021 р. 
 

 
Рис. 12. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 

 

 

Рис. 13. Складання іспиту з дисципліни «Інтелектуальна власність», 17.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджено на засідання Вченої 

ради університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

 
Рис. 14. Індивідуальний план роботи аспірантки Ялини О.О. 
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База проведення досліджень: 

 

Метою досліджень є підвищення ефективності систем управління і 

діагностування технологічного обладнання агропромислового комплексу. 

Основні завдання досліджень: огляд і аналіз існуючих систем управління і 

діагностування технологічного обладнання агропромислового комплексу; методи 

забезпечення якості продукції агропромислового комплексу; критерії оцінки 

ефективності систем управління і діагностування технологічного обладнання;д 

ослідження і розробка автоматизованої інформаційної системи керування і 

діагностування технологічного обладнання агропромислового комплексу;п 

ідвищення ефективності систем управління і діагностування технологічного 

обладнання для забезпечення якості продукції агропромислового комплексу; 

практична реалізація та апробація результатів роботи. 

Об’єкт дослідження – система управління та діагностування технологічного 

обладнання. 

Предмет дослідження – процеси та методи інформаційного забезпечення 

управління утриманням технологічного обладнання. 

Опрацьовано методи дослідження: математичної статистики (аналіз 

розподілу параметрів технічного стану технологічного обладнання), теорії 

ймовірності (визначення діагностичної цінності інформації), теорії марківських 

процесів (визначення готовності технологічного обладнання), теорії інформації 

(методика визначення граничних обсягів), технічної діагностики (раціональні 

періоди контролю технічного стану технологічного обладнання), теорії 

багаторівневих ієрархічних систем. 

Досліди проводяться на базі лабораторії кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного 

університету поетапно відповідно до календарного плану. 
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Рис.15. Робота над розробкою нового обладнання, 18.12.2019 р.  

 

  
Рис. 16. Визначення геометричних параметрів токарно-гвинторізного 

станка, 20.12.2019 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

 

Ініціативна тематика «Розробка математичних моделей діагностування 

параметрів та режимів роботи самохідної косарки», яка затверджена Вінницьким 

національним аграрним університетом з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0117U006832). Термін виконання: листопад 2017 р. – грудень 2021 р. 

Науковий керівник НДР – д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та 

обладнання сільськогосподарського виробництва Веселовська Н.Р. Рішення 

засідання кафедри про прикріплення: протокол № 5 від 28.09.2019 р. 

 
Рис. 17. Програма ініціативної тематики «Розробка математичних моделей 

діагностування параметрів та режимів роботи самохідної косарки» 
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Рис. 18. Календарний план ініціативної тематики «Розробка математичних 

моделей діагностування параметрів та режимів роботи самохідної косарки» 
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

1. Шаргородський С.А., Янішевський В.Ю., Ялина.О.О. Огляд технологій та 

технологічних засобів для заготівлі сінажу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 

2020. № 3 (110). С. 145-152. URL: http://tetapk.vsau.org/storage/articles/ 

November2020/vcybW31N3QBQf7EXTsT3.pdf. 

 
Рис. 19. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №3(110) 

 

2. Веселовська Н.Р., Ялина О.О., Янішевський В.Ю. Розробка алгоритму 

діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних 

сільськогосподарських машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 3 

(110). С. 16-23. URL: http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/SWfP.pdf. 

 
Рис. 20. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №3(110) 

http://tetapk.vsau.org/storage/articles/
http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/SWfP.pdf
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3. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Брацлавець Б.С., Ялина.О.О. 

Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-

аналізу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 5-13. URL: 

http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/oUzKLfjL2SSNAYgWdkEF.pdf. 

 
Рис. 21. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №4(111) 

 

4. Ялина О.О. Діагностика і технологічне обслуговування 

сільськогосподарських машин що використовуються в агропромисловому 

комплексі. Вісник хмельницького національного університету. Серія: технічні 

науки. 2021. №2 (295). С. 123-126. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-

content/uploads/2021/06/VKNU-TS-2021-N2-295.pdf. 

 
Рис. 22. Наукова публікація у науковому фаховому збірнику «Вісник 

Хмельницького національного університету», 2021 р., №2 (295) 

 

http://tetapk.vsau.org/storage/articles/December2020/oUzKLfjL2SSNAYgWdkEF.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/06/VKNU-TS-2021-N2-295.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/06/VKNU-TS-2021-N2-295.pdf
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Матеріали наукових конференцій  

 

1.  Ялина О.О. Інтелектуальне прогнозування помилок.  

VI Міжнародна науково-практична конференція «European scientific discussions», 

25-27 квітня 2021 року. С. 173-174. 

 

Рис. 23. Збірник тез доповідей ІV International Scientific and Practical Conference, 

25-27.04. 2021 р. 

 

2. Ялина О.О. Методи збору та обробки інформації про надійність машин. II 

Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific research 

and developmen», 2-4 травня 2021 року. С. 200-204. 

 
Рис. 24. Збірник тез доповідей ІІ International Scientific and Practical Conference, 2-

4.05. 2021 р. 
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3. Ялина О.О. Діагностування гідравлічної системи трактора залежно від 

параметрів вібрацій. X Міжнародна науково-практична конференція «Аctual 

trends of modern scientific research», 9-11 травня 2021року. С. 186-190. 

 
Рис. 25. Збірник тез доповідей ІІ International Scientific and Practical Conference,  

9-11.05.2021 р. 

 

Участь у конференціях 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави 2019», м. Вінниця. 

 24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Екологічний аналіз агротехнологічних 

систем». 

 
Рис. 26. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 

 24-25.10.2019 р. 
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2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК», м. Вінниця. 28-29 листопада 2019 року. Тема 

доповіді: «Підвищення ефективності систем управління і діагностування 

технологічного обладнання». 

 
Рис. 27. Програма Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора 

економіки в умовах конвергенції», 28-29.11.2019 р. 

 

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», м. Вінниця. 14-15 травня 2020 року. Тема доповіді: 

«Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейлет-

аналізу». 

Рис. 28. Учасники Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», 14-15.05.2020 р. 
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4. VI Міжнародна науково-практична конференція «European scientific 

discussions», м. Рим, Італія. 25-27 квітня 2021 року. Тема доповіді: 

«Інтелектуальне прогнозування помилок». 

 
Рис. 29. Сертефікат ІV International Scientific and Practical Conference,  

25-27.04. 2021 р. 

5. II Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern 

scientific research and developmen», м. Мадрид, Іспанія. 2-4 травня 2021 року. Тема 

доповіді: «Методи збору та обробки інформації про надійність машин». 

 
Рис. 30.Сертифікат ІІ International Scientific and Practical Conference, 

 2-4.05.2021 р. 
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6. . X Міжнародна науково-практична конференція «Аctual trends of modern 

scientific research», м. Мюнхен, Німечинна. 9-11 травня 2021 року. Тема доповіді: 

Діагностування гідравлічної системи трактора залежно від параметрів вібрацій. 

 
Рис. 31.Сертифікат ІІ International Scientific and Practical Conference,  

9-11.05. 2021 р. 

 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського 

зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», м. Вінниця. 14-15 травня  

2021 року. Тема доповіді: «Цифровізація методів діагностування 

сільськогосподарської техніки для підвищення ефективності експлуатації». 

 
Рис. 32. Програма про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 

 14-15.05.2021 р. 
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Рис. 33. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених»,  

14-15.05.2021 р. 

 

 
Рис. 34. Виступ аспірантки Ялини О.О. на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих 

учених», 14-15.05.2021 р. 
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Цитування наукових публікацій: 

 

 
Рис. 35. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Ялини О.О. ORCID ID 

(Olga Yalina https://orcid.org/0000-0001-6001-6272) 

 

 
Рис.36. Міжнародний ідентифікатор Researcher ID аспірантки Ялини О.О. від 

науково-метричної бази Web of Science (WoS) (AMM-2581-2021) 

 

 

 

 
 

https://orcid.org/0000-0001-6001-6272
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Рис. 37. Профіль аспірантки Ялини О.О. у «Google Scholar»  
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Вебінари: 

 

Аспіранткою Ялиною О.О. було прийнято участь у науковому вебінарі 

профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання, який 

відбувся на базі Вінницького національного аграрного університету та на 

платформі Webex Meet, що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core 

Collection та можливості аналітичного інструменту InCites. Щодо можливостей 

використання ресурсів платформи Web of Science Core Collection з метою їх 

ефективного використання у своїй науковій та інноваційній діяльності. Вебінари 

присвячені особливостям розширеного пошуку в новому інтерфейсі платформи 

Web of Science Core Collection, можливостям ресурсів Clarivate для успішної 

грантової заявки, хижацьким виданням, пристатейній літературі, Journal Citation 

Reports, презентаціям здобутків науковців, оцінці здобутків і співпраці установ за 

даними Web of Science Core Collection та InCites, референс-менеджеру EndNote: 

оформлення публікації за форматом видання, аналітичним інструментам InCites 

для науковця та адміністратора. Лектором вебінарів, які організовує компанія 

Clarivate, виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання Ірина Тихонкова. 

 

Рис. 38. Сертифікат Ялини О.О. за участь у 

вебінарі на тему «Профіль установи у Web 

of Science: створення, корегування, 

використання»,  

4.06.2020 р. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 39. Сертифікат Ялини О.О. за 

участь у вебінарі на тему «Що нам 

готує новий інтерфейс Web of Science 

Core Collection»,  

11.06.2020 р. 
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Рис. 40. Сертифікат Ялини О.О. за участь у 

вебінарі на тему «Можливості 

аналітичного інструменту InCites», 

11.06.2020 р. 

 

 
 

 

Рис. 41. Сертифікат Ялини О.О. за 

участь у вебінарі на тему 

«Можливості ресурсів Clarivate для 

успішної грантової заявки»,  

9.03.2021 р. 

  

Рис. 42. Сертифікат Ялини О.О. за участь у 

вебінарі на тему «Хижацькі видання: 

розпізнати і не припуститися помилки»,  

10.03.2021 р. 
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Рис. 43. Сертифікат Ялини О.О. за 

участь у вебінарі на тему «Journal 

Citation Reports»,  

12.03.2021 р. 

Рис. 44. Сертифікат Ялини О.О. за участь у 

вебінарі на тему «Референс-менеджер 

EndNote: оформлення публікації за 

форматом видання»,  

6.04.2021 р. 

 
 

 

 

Рис. 45. Сертифікат Ялини О.О. за 

участь у вебінарі на тему 

«Відповідальна наукометрія»,  

5.04.2021 р. 
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Рис. 46. Сертифікат Ялини О.О. за участь у 

вебінарі на тему «Презентація здобутків 

науковця», 8.04.2021 р. 

 
 
 

 

 

Рис. 47. Сертифікат Ялини О.О. за 

участь у вебінарі на тему 

«Аналітичний інструмент InCites для 

науковця та адміністратора»,  

7.04.2021 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1. Приймала участь у відкритті першого на Вінниччині Центру підтримки 

технологій та інновацій TISC – Technology and Innovation Support Center. Була 

присутня при підписанні Меморандуму про співробітництво між Національним 

офісом інтелектуальної власності та Вінницьким національним аграрним 

університетом, а також врученням таблички, яка засвідчила офіційне відкриття 

Центру підтримки технологій та інновацій на базі Вінницького національного 

аграрного університету 11 жовтня 2019 року. 

 
Рис. 48. Участь у відкритті першого на Вінниччині Центру підтримки 

технологій та інновацій TISC – Technology and Innovation Support Center 

 

2. 4 червня 2020 року взяла участь у вебінарі на тему «Профіль установи у 

Web of Science: створення, коригування, використання». 

 
Рис. 49. Участь у вебінарі на тему «Профіль установи у Web of Science: 

створення, коригування, використання»  
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

13.06.2020 р. 
Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 р.  

Другий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

7.06.2021 р. 

Інженерно-

технологічний 

 

17.06.2021 р. 

Третій     

Четвертий     
 

  

Рис. 50. Звіт аспірантки про виконання індивідуального плану роботи за 

2019-2020 навчальний рік, 13.06.2020 р. 

 

   
Рис. 51. Аспіранти кафедри машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва після звітування про виконання індивідуального плану роботи за 

2019-2020 навчальний рік, 13.06.2020 р. 
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


