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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Янішевський Василь Юрійович 

 

 

E-mail: vasyl.yuriiovych@gmail.com 

 

ORCID: 0000-0003-4467-6654 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VN26SKsAAAAJ&

hl=en 

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3198469/vasyl-

yanishevskyi/ 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.06.2011 рр. – Камяногірська ЗОШ I-II ст., Жмеринського р-н., 

Вінницька обл.; 

13.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності  

133 – галузеве машинобудування кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету. 

 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри машин та 

обладнання сільськогосподарського виробництва Шаргородський Сергій 

Анатолійович. 

 

Сфера наукових інтересів: технологічне обладнання, машинобудування, 

конструювання машин, сільськогосподарське виробництво. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Обґрунтування параметрів системи гідравлічних приводів із синхронізацією 

робочих органів», яку затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 

mailto:vasyl.yuriiovych@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VN26SKsAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VN26SKsAAAAJ&hl=en
https://publons.com/researcher/3198469/vasyl-yanishevskyi/
https://publons.com/researcher/3198469/vasyl-yanishevskyi/
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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. Робота над завершенням другого розділу дисертації з науковим 

керівником к.т.н., доцентом кафедри МОСГВ Шаргородським С.А. 

 

Досвід роботи: 

30.05.2016 – 30.07.2016 рр. – практика у ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА», м. 

Калинівка , Хмільницький р-н, Вінницька обл.; 

01.04.2017 – 01.05.2017 рр. – практика у ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА», », м. 

Калинівка , Хмільницький р-н, Вінницька обл.; 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис.4. Електронна залікова книжка аспіранта Янішевського В.Ю. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Організація та планування наукових 

досліджень», 05.12.2019 р. 

 

 
Рис.6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 11.06.2020 р. 
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Рис. 7. Складання іспиту з дисципліни «Управління науковими та науково-

технічними проектами»20.05.2020 р. 

 

 
Рис. 8. Складання іспиту з дисципліни «Сучасні машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва», 15.12.2020 р. 

 

 
Рис. 9. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

26.11.2020 р. 
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Рис.10. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 

 

 
Рис. 11. 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. 12. Індивідуальний план роботи аспіранта Янішевського В.Ю. 
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База проведення досліджень: 

 

Метою досліджень є поліпшення статичних і динамічних характеристик 

синхронної гідромеханічної системи привода мобільної технологічної машини за 

рахунок використання дросельної синхронізації на базі дільника потоку і 

поліпшення якості її моделювання, попереднього розрахунків і проектування. 

База проведення експериментальних досліджень ТОВ «Агромаш-Калина». 

База проведення педагогічної практики та проведення теоретичного моделювання 

Вінницький національний аграрний університет. 

Завдання досліджень: 

- виявити найбільш ефективний спосіб синхронізації гідромеханічних 

приводів мобільних технологічних машин з урахуванням нелінійності їх 

характеристик, деформації трубопроводів і стискальності робочої рідини;  

- запропонувати конструкцію дросельного дільника потоку, що відповідає 

вимогам функціонування систем приводів мобільних технологічних машин, 

теорію і методику їх розрахунків;  

- розробити математичну модель системи синхронного привода мобільної 

технологічної машини, оснащеного дільником потоку, запропонованої 

конструкції;  

- шляхом проведення чисельного експерименту виявити вплив основних 

конструктивних і функціональних параметрів синхронного гідромеханічного 

привода на якість його роботи;  

- експериментально підтвердити працездатність дросельного дільника 

потоку запропонованої конструкції в складі системи привода мобільних машин;  

- розробити методику розрахунків дросельного дільника потоку, що 

відповідає вимогам створення і експлуатації мобільних технологічних машин. 

Об’єкт досліджень – синхронний гідромеханічний привод робочого органу 

мобільної технологічної машини. 

Предмет досліджень – процес синхронізації роботи двох незалежних 

гідравлічних моторів. 

Методи дослідження – при проведенні досліджень будуть використовуватись 

методи і положення аналітичної і теоретичної механіки, чисельні методи розв'язку 

диференціальних рівнянь, теорії пружності, а також гідродинаміки. 

Досліди проводяться на базі Вінницького національного аграрного 

університету поетапно відповідно до календарного плану. 
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Рис. 13. Проведення теоретичних досліджень шляхом математичного 

моделювання гідравлічної системи привода робочих органів технологічної 

машини 

 

 
Рис. 14. Підготовка до експериментальних досліджень  на  

ВАТ «Агромаш-Калина» 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

 

Ініціативна тематика «Дослідження систем регулювання подачі 

регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів LS-гідроприводів 

сільськогосподарських машин», яка затверджена в Українському інституті 

науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U006831), термін виконання: листопад 

2017 року – грудень 2021 року. Науковий керівник НДР – к.с.-г.н., доц., професор, 

ректор Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А. Рішення 

засідання кафедри про прикріплення: протокол № 5 від 23.10.2017 р.  

 

 
Рис. 15. Програма ініціативної тематики «Дослідження систем регулювання 

подачі регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів LS-гідроприводів 

сільськогосподарських машин» 
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Рис. 16. Науково-технічна робота «Дослідження систем регулювання подачі 

регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів LS-гідроприводів 

сільськогосподарських машин» 
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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. 17. 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. № 3 (110). 

2020. С. 16-23. URL: http://tetapk.vsau.org/storage/articles/November2020/ScWfP.pdf. 

 
Рис. 18. 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/ScWfP.pdf
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3. Янішевський В.Ю. Універсальний гідравлічний привід для 

сільськогосподарської техніки. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2021. № 2 (295). С. 127-129. URL: 

http://journals.khnu.km.ua/vnik/wp-content/uplods/2021/06/VKU-TS-2021-N2-295.pdf. 

 

  
Рис. 19. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вісник 

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

 

Матеріали наукових конференцій  

 

1. Янішевський В.Ю. Розрахунок потужності і подачі гідравлічних насосів. VI 

International Scientific and Practical Conference Міжнародна науково-практична 

конференція «European scientific discussions, 25-27 квітня 2021 року. С. 175-176. 

 
Рис. 20. Збірник тез доповідей ІV International Scientific and Practical Conference, 

25-27.04.2021 р. 

 

http://journals.khnu.km.ua/vnik/wp-content/uplods/2021/06/VKU-TS-2021-N2-295.pdf


17 
 

2. Янішевський В.Ю. Аналіз використання гідроприводу в 

сільськогосподарській техніці.  II Міжнародна науково-практична конференція 

«Results of modern scientific research and developmen», 2-4 травня 2021 року.  

С. 197-199. 

 
Рис. 21. Збірник тез доповідей ІІ International Scientific and Practical Conference, 2-

4.05.2021р. 

 

3. Янішевський В.Ю. Обґрунтування роботи об’ємного гідропривода.  

X Міжнародна науково-практична конференція «Аctual trends of modern scientific 

research», 9-11 травня 2021 року. С. 184-185.  

 
Рис. 22. Збірник тез доповідей ІІ International Scientific and Practical Conference,  

9-11.05.2021 р. 
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Участь у конференціях 

 

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

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

доповіді: «Огляд способів та засобів для синхронізації робочих органів 

сільськогсоподарських машин за допомогою гідравлічного приводу». 

 

 
Рис. 23. Програма про участь у Всеукраїнської науково-технічної 

конференціі «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29.11.2019 р. 

 

2. 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». 

. 
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Рис. 24. Учасники Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», 14-15.05.2020 

 

3. VI Міжнародна науково-практична конференція «European scientific 

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

потужності і подачі гідравлічних насосів». 

 
Рис. 25. Сертефікат ІV International Scientific and Practical Conference, 

25-27.04.2021 р. 

4. II Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific 

research and development», Мадрид, Іспанія. 2-4 травня 2021 року. Тема доповіді: 

«Аналіз використання гідроприводу в сільськогосподарській техніці.». 
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Рис. 26 .Сертифікат ІІ International Scientific and Practical Conference,  

2-4.05.2021р. 

 

5. X Міжнародна науково-практична конференція «Actual trends of modern 

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

«Обґрунтування роботи об’ємного гідропривода». 

 
Рис. 27. Сертифікат ІІ International Scientific and Practical Conference,  

9-11.05. 2021р. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського 

зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», м. Вінниця. 14-15 травня 2021 

року. Тема доповіді: «Розробка матиматичної моделі гідравлічного приводу 
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робочих органів граблів-ворушилок в умовах екологізації сільського 

господарства». 

 
Рис. 28. Програма про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

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

14-15.05.2021 р. 

 

 
Рис. 29. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених» 14-15.05.2021 р. 

 



22 
 

 
Рис. 30. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених» 14-15.05.2021 р. 

 

Цитування наукових публікацій: 

 

 
Рис. 31. Міжнародний ідентифікатор автора Янішевського В.Ю. ORCID ID 

(Vasyl Yanishevskyi https://orcid.org/0000-0003-4467-6654) 
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Рис. 32. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID аспіранта 

Янішевського В.Ю. від науково-метричної бази Web of Science(WoS) (AАM-8933-

2021) 

 

 
Рис. 33. Профіль аспіранта Янішевського В.Ю. у «Google Scholar»  
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 

Вебінари: 

Аспірантом Янішевським В.Ю. було прийнято участь у науковому вебінарі 

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.34. Участь у вебінарі на тему 

«Що нам готує новий інтерфейс Web of 

Science Core Collection» 

 

 

 

 

 

 

Рис.35. Участь у вебінарі на 

тему «Можливості аналітичного 

інструменту InCites» 
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Рис. 36. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

за участь у вебінарі на тему 

«Можливості ресурсів Clarivate для 

успішної грантової заявки»,  

9.03.2021 р. 

  

Рис. 37. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

за участь у вебінарі на тему «Хижацькі 

видання: розпізнати і не припуститися 

помилки», 10.03.2021 р. 

 

 

Рис. 38. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

за участь у вебінарі на тему «Journal 

Citation Reports»,12.03.2021 р. 
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Рис. 39. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

за участь у вебінарі на тему «Референс-

менеджер EndNote: оформлення 

публікації за форматом видання», 

06.04.2021 р. 

 
 

 

 
 

Рис. 40. Сертифікат Янішевського В.Ю. за 

участь у вебінарі на тему «Відповідальна 

наукометрія»,  

5.04.2021 р. 

 

Рис. 41. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

за участь у вебінарі на тему 

«Презентація здобутків науковця», 

8.04.2021 р. 
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Рис. 42. Сертифікат Янішевського В.Ю. 

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. Приймав участь у відкритті першого на Вінниччині Центру підтримки 

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

присутній 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. 43. Участь у відкритті першого на Вінниччині Центру підтримки 

технологій та інновацій TISC – Technology and Innovation Support Center 

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

у Web of Science: створення, коригування, використання. 

 

Рис. 44. Участь у вебінарі на тему «Профіль установи у Web of Science: 

створення, коригування, використання 
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3. Взяв участь у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної 

конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної 

безпеки держави 2019», 24-25 жовтня 2019 року, ВНАУ, м. Вінниця.  

 

Рис. 45. Взяв участь у Міжнародній науково-практична конференція 

 «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» 
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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 

15.06.2020 р. 
Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 р.  

Другий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

7.06.2021 р. 

Інженерно-

технологічний 

 

24.06.2021 р. 

Третій     

Четвертий     

 

  
Рис. 46. 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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Рис. 47. Проходження звіту аспіранта 2 року навчання Янішевського В.Ю., 

червень 2021 року. 
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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 

 

  

 

 


