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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Гречко Роман Олександрович   

 

E-mail: grechkoro@gmail.com  
 

ORCID: 0000-0002-8409-5793 
 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SmBtL3YAAAAJ&hl

=ua 

Researcher ID: L-2821-2018 
 

Освіта: 

01.09.2000 – 29.05.2010 рр. – Білозерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  

с. Білозерівка, Липовецький район, Вінницька облласть; 

01.09.2010 – 30.06.2013 рр. – Вінницький коледж Національного університету 

харчових технологій, спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів», отримав диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2013 – 26.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність 

«Машинобудування», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом магістра з 

відзнакою; 

07.09.2017 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: галузеве машинобудування, машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва, гідропривід сільськогосподарських машин. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Підвищення 

ефективності використання сільськогосподарських машин шляхом модернізації 

гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90» (протокол № 11 від 28.04.2020 р.). 

mailto:grechkoro@gmail.com
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Рис. 1.1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету 4.10.2017 р. 

 

 
Рис. 1.2. Аспіранти першого року навчання з Президентом ВНАУ 

Калетніком Г.М. після затвердження тем дисертаційних робіт на Вченій раді, 

4.10.2017 р. 
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Після затвердження теми відбулась співбесіда з науковим керівником 

стосовно актуальності обраної теми, формування мети, завдань, практичної та 

теоретичної значимості та затвердження плану аспіранта Гречка Р.О. 

 

 
Рис. 1.3. Робота над дисертацією з науковим керівником кандидатом технічних 

наук, доцентом кафедри машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва Шаргородським С.А., 15.10.2017 р.  
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

  
Рис. 2.1. Електронна залікова книжка аспіранта Гречка Р.О. 
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Рис. 2.2. Складання заліку з дисципліни «Організація та планування наукових 

досліджень», 1.12.2017 р. 

 

 
Рис. 2.3. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 23.05.2018 р. 
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Рис. 2.4. Складання іспиту з дисципліни «Управління науковими та науково-

технічними проектами», 24.05.2018 р. 

 

 
Рис. 2.5. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування», 30.05.2018 р. 
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Рис. 2.6. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», 

26.11.2018 р. 

 

 
Рис. 2.7. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 24.05.2019 р. 
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Рис. 2.8. Складання іспиту з дисципліни «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування», 25.11.2019 р. 

 
 В ході вивчення дисципліни «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування» нашою групою разом з викладачем 

кандидатом технічних наук, професором Середою Леонідом Павловичем             

20-21 листопада 2019 року було проведено виїзне практичне заняття та відвідано 

офіційних дилерів сільськогосподарської техніки John Deere - «РДО УКРАЇНА» 

та Case - «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА». 

 Під час виїзного практичного заняття ми ознайомились з новітньою 

технікою провідних фірм сільськогосподарського машинобудування. Дізналися 

про напрямки розвитку та вдосконалення таких машин в світовій практиці: 

розширення використання гідравлічного приводу, перехід на біопалива, 

підвищення функціональності та багатозадачності. 
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Рис. 2.10. Виїзне заняття аспірантів третього року денної форми навчання, 

спеціальності 133 – галузеве машинобудування до офіційного дилера 

сільськогосподарської техніки Case - «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА», 

 20.11. 2019 р. 

 
Рис. 2.9. Виїзне заняття аспірантів третього року денної форми навчання, 

спеціальності 133 – галузеве машинобудування до офіційного дилера 

сільськогосподарської техніки John Deere - «РДО УКРАЇНА», 21.11. 2019 р.  
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді 

університету (протокол № 2 від 04.10.2017 року). 

 
Рис. 3.1. Титульна сторінки індивідуального плану роботи аспіранта Гречка Р.О. 
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База проведення досліджень: 
 

Для підтвердження результатів математичного моделювання роботи 

гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 було проведено ряд фізичних 

експериментів. Під час яких було досліджено вплив параметрів клапанної групи 

гідромотора на роботу гідросистеми в цілому. Вплив інерційного навантаження 

зведеного до вала гідромотора на вібраційну стійкість гідростатичної трансмісії 

типу ГСТ-90. В результаті сформовано рекомендації по удосконаленню 

конструкції клапанної кришки гідромотора, шляхом встановлення додаткових 

дроселей під торці шунтувального розподільника, що покращило роботу 

гідростатичної трансмісії. 

Базою проведення досліджень слугувало: 

- лабораторія кафедри машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва Вінницького національного аграрного університету; 

- лабораторія підприємства ПрАТ «Гідросила» (м. Кропивницький). 

 
 

 
Рис. 3.2. Проведення дослідів у лабораторії кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва ВНАУ, 18.04.2018 р. 
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Рис. 3.3. Проведення дослідів у лабораторії підприємства  

ПрАТ «Гідросила», 4.12.2020 р. 

 

Публікації: 

 

Праці у міжнародних науко метричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. M. Ivanov, O. Pereyaslavskyy, S. Shargorodskiy, R. Hrechko, V. Mazurenko, 

S Holovko. Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission. Journal of 

Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1741. DOI: 10.1088/1742-6596/1741/1/012051. 

 

Рис.3.4. Науковий журнал «Journal of Physics: Conference Series», Vol. 1741, 

2021 р. 

https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596
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Наукові публікації у фахових виданнях 
 

1. Іванов М.І., Ковальова І.М., Гречко Р.О., Закревський В.П., 

Мазуренко В.Ф. Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі 

насосів типу PVC 1. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування 

нової техніки і технологій для сільського господарства України. Збірник 

наукових праць. 2017. № 21(35). С. 370-377. 
 

 
Рис. 3.5. Збірник наукових праць «Техніко-технологічні аспекти розвитку та 

випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України», 

№ 21(35), 2017 р. 

2. Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., 

Гречко Р.А. Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого 

аксиального роторнопоршневого насоса. Промислова гідравліка і пневматика. 

2017. № 2(56). С. 70-76. 

 
Рис. 3.6. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і 

пневматика», № 2(56), 2017 р. 
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3. Іванов М.І., Переяславський А.Н., Шаргородський С.А., 

Закревський В.П., Гречко Р.О. Статичні характеристики насосів типу PVC1. 

Промислова гідравліка і пневматика. 2018. № 1(59). С. 79-96. 

 
Рис. 3.7. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і 

пневматика», № 1(59), 2018 р. 

 

4. Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Гречко Р.О. 

Моделювання роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ90. Промислова 

гідравліка і пневматика. 2018. № 4 (62). С. 51-62. 

 
Рис. 3.8. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і 

пневматика», № 4(62), 2018 р. 
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Наукові публікації у зарубіжних журналах 
 

1. Гречко Р.О. Математична модель гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90. 

The scientific heritage. 2020. Vol. 1, No 56. С. 16-24. DOI: 10.24412/9215-0365-2020-

56-1-16-24. 

 
Рис. 3.9. Науковий журнал «The scientific heritage», Vol. 1, No 56, 2020 р. 

 

Матеріали конференцій 
 

1. Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Гречко Р.О. Використання LS-систем 

керування подачею насосів для підвищення енергоефективності гідроприводів 

сільськогосподарських машин. Сучасні проблеми виробництва, переробки 

сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем в АПК: 

матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, 28-30 листопада 2017 

року. Вінниця. ВНАУ. С.38-40. 

 
Рис. 3.10. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем в АПК», 28-30.11.2017 р. 
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2. Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 

Підвищення енергоощадності регульованих аксіальних роторнопоршневих 

насосів типу PVC1. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації 

сільськогосподарської техніки: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, 1-3 листопада 2017 р. м. Кропивницький. С. 154. 

 
Рис.3.11. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»,  

1-3.11.2017 р. 
 

3. Іванов М.І., Гречко Р.О. Моделювання роботи гідростатичної трансмісії 

типу ГСТ90. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: 

матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 

2018 року. Том 1. м. Чернігів. С. 226-227. 

 
Рис.3.12. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 

10-12.05.2018 р. 
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4. Іванов М.І., Гречко Р.О. Вплив інерційного навантаження на динамічні 

характеристики гідротрансмісії типу ГСТ90. Сучасні проблеми землеробської 

механіки: збірник тез доповідей XIХ Міжнародної наукової конференції,  

17-19 жовтня 2018 року. м. Київ. С. 42-43 

 

Рис. 3.13. Збірник тез доповідей XIХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», 17-19.10.2018 р. 
 

5. Іванов М.І., Гречко Р.О. Дослідження впливу об`ємів гідроліній на роботу 

гідростатичної трансмісії типу ГСТ90. Комплексне забезпечення якості 

технологічних процесів та систем: матеріали IХ Міжнародної науково-

практичної конференції, 14-16 травня 2019 року. Том 1. м. Чернігів. С. 232-233  

 
Рис.3.14. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»,  

14-16.05.2019 р. 
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6. Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Гречко Р.О. 

Дослідження впливу інерційного навантаження зведеного до вала гідромотора на  

роботу гідростатичної трансмісії типу  ГСТ90. Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту: збірник тез доповідей I-ї Міжнародної 

науково-технічної конференції, 13-15 травня 2019 р. м. Вінниця. С. 291-293  

 

 
Рис.3.15. Збірник тез доповідей I-ї Міжнародної науково-технічної конференції 

«Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», 13-15.05.2019 р. 
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7. Іванов М.І., Гречко Р.О. Шляхи вирішення проблеми галопуючого 

режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90: Сучасні 

проблеми землеробської механіки: матеріали XХ Міжнародної наукової 

конференції, 17-19 жовтня 2019 року. м. Миколаїв. С. 59-61.  

 
Рис. 3.16. Матеріали XХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», 17-19.10.2019 р. 
 

8. Іванов М.І., Переяславський О.М., Гречко Р.О. Застосування запобіжних 

клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної трансмісії типу ГСТ90. 

Промислова гідравліка і пневматика: матеріали XХ Міжнародної науково-

технічної конференції АС ПГП, 22-25 жовтня 2019 року. м. Київ. С. 118-122.  

 

Рис. 3.17. Матеріали XХ Міжнародної науково-технічної конференції 

 АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», 22-25.10.2019 р. 
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9. Іванов М.І., Гречко Р.О. Обґрунтування параметрів пружин запобіжних 

клапанів непрямої дії гідростатичної трансмісії типу ГСТ90. Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня 2020 року. Том 1.  

м. Чернігів. С. 214-216. 

 
Рис. 3.18. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»,  

29-30.04.2020 р.  

10. Іванов М.І., Гречко Р.О. Вплив параметрів дроселів під торцями 

шунтувального розподільника на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ 90. 

Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: матеріали ХХV Міжнародної науково-

технічної конференції, 6-9 жовтня 2020 року. м. Київ. С. 384-386. 

      
Рис. 3.19.. Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції 

«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 6-9.10.2020 р. 
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Патенти 

1. Шамшур О.З, Іванов М.І., Мазуренко В.Ф., Переяславський О.М., Головко 

С.М., Гречко Р.О. Гідростатична трансмісія: пат. UA 136934 U України, МПК8 

В60К7/10, F15B15/00. № u201905741, заявл. 27.05.2019; опубл. 10.09.2019.  

Бюл. № 17. 6 с. 

 
Рис. 3.20. Патент України на корисну модель «Гідростатична трансмісія» 

Участь у конференціях 

1. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»,  

1-3 листопада 2017 року, ЦНТУ, м. Кропивницький. Тема доповіді: «Підвищення 

енергоощадності регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів типу 

PVC1». 

 
Рис. 3.21. Доповідь на секційному засіданні XІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації 

сільськогосподарської техніки», 1-3.11.2017 р. 
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2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем в АПК», 28-30 листопада 2017 року, ВНАУ, м. Вінниця. 

Тема доповіді: «Використання LS-систем керування подачею насосів для 

підвищення енергоефективності гідроприводів сільськогосподарських машин». 

 
Рис. 3.22. Доповідь на секційному засіданні Всеукраїнської науково-технічної 

конференції «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції, машинобудування та енергетичних систем в АПК», 28-30.11.2017 р. 
 

3. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем», 10-12 травня 2018 року, 

ЧНТУ, м. Чернігів. Тема доповіді: «Моделювання роботи гідростатичної 

трансмісії типу ГСТ90». 

 
Рис. 3.33. Пленарне засідання VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»,  

10-12.05.2018 р. 
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Рис. 3.34. Сертифікат учасника VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та 

систем», 10-12.05.2018 р. 

 

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

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляди молодих вчених»,  

15-16 травня 2018 року, ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Дослідження систем 

регулювання подачі аксіальних насосів LS-гідроприводів сільськогосподарських 

машин». 

 
Рис. 3.35. Пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляди 

молодих вчених», 15-16.05.2018 р. 
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Рис. 3.37. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляди 

молодих вчених», 15-16.05.2018 р. 

 

5. XIХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», 17-19 жовтня 2018 року, НУБіП, м. Київ. Тема доповіді: 

«Вплив інерційного навантаження на динамічні характеристики гідротрансмісії 

типу ГСТ90». 

 
Рис.3.38. Програма XIХ Міжнародної наукової конференції  «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», 17-19.10.2018 р. 
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6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 року, НКБЕД, м. Немирів, 

Вінницька обл. Тема доповіді: «Дослідження роботи гідростатичної трансмісії в 

приводах робочих органів технологічних машин». 

 
Рис. 3.39. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 4-5.04.2019 р. 
 

7. І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту», 13-15 травня 2019 року, ВНТУ, м. Вінниця. 
Тема доповіді: «Дослідження впливу інерційного навантаження зведеного до вала 

гідромотора на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90». 

 
Рис. 3.40. Сертифікат учасника І Міжнародної науково-технічної конференції 

«Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», 13-15.05.2019 р. 
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8. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем», 14-16 травня 2019 року, 

ЧНТУ, м. Чернігів. Тема доповіді: «Дослідження впливу об`ємів гідроліній на 

роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90». 
 

 
Рис. 3.41. Сертифікат учасника IХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»,  

14-16.05.2019 р. 
 

9. XXIV Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в 

інженерній практиці», 27-30 травня 2019 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. 

Тема доповіді: «Дослідження роботи клапанної групи гідромотора гідростатичної 

трансмісії типу ГСТ90». 

 
  

 

Рис. 3.42. Сертифікат учасника XXIV Міжнародної науково-технічної 

конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 27-30.05.2019 р. 
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10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», 15-16 травня 2019 року, ВНАУ, 

м. Вінниця. Тема доповіді: «Дослідження роботи гідростатичної трансмісії в 

приводах робочих органів технологічних машин». 

 
Рис. 3.43. Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора  економіки в умовах інтеграційних процесів»,  

15-16.05.2019 р. 

11. XХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», 17-19 жовтня 2019 року, МНАУ, м. Миколаїв. Тема 

доповіді: «Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора 

гідростатичної трансмісії типу ГСТ90». 

 
Рис .3.44. Програма XХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», 17-19.10.2019 р. 
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12. XХ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова 

гідравліка і пневматика», 22-25 жовтня 2019 року, НАУ, м. Київ. Тема доповіді: 

«Застосування запобіжних клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної 

трансмісії типу ГСТ90». 

 
Рис. 3.45. Програма XХ Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП 

«Промислова гідравліка і пневматика», 22-25.10.2019 р. 
 

13. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

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

доповіді: «Математична модель гідростатичної трансмісії із запобіжними 

клапанами непрямої дії». 

 
Рис. 3.46. Програма Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29.11.2019 р. 
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Рис. 3.47. Робота секції №2 «Розвиток ресурсозберігаючих процесів формування 

високоякісних заготовок та розширення функціональних можливостей машин в 

АПК.» Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні проблеми виробництва, 

переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних 

систем АПК», 28-29.11.2019 р. 

 

14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

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

«Шляхи підвищення стабільності роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90» 

 

Рис. 3.48. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 

сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 
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15. ХVI міжнародна науково-технічна конференція «Герметичність, 

вібронадійність та екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» – 

«ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2020», 8-11 вересня 2020року, СумДУ, м. Суми. Тема 

доповіді: «Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission». 

 

Рис. 3.49. Сертифікат учасника ХVI-ої міжнародної науково-технічної 

конференції «Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного і 

компресорного обладнання» – «ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2020», 

8-11.09.2020 р. 

16. Х Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем», 23-24 вересня 2020 року, 

ЧНТУ, м. Чернігів. Тема доповіді: «Обґрунтування параметрів пружин 

запобіжних клапанів непрямої дії гідростатичної трансмісії типу ГСТ90». 

 
Рис. 3.50. Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»,  

23-24.09.2020 р. 
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17. ХХV Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в 

інженерній практиці», 6-9 жовтня 2020 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. 

Тема доповіді: «Вплив параметрів дроселів під торцями шунтувального 

розподільника на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90». 

     
Рис. 3.51. Програма ХХV Міжнародної науково-технічної конференції 

«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 6-9.10.2020 р. 

 

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. Рішення засідання кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва про прикріплення до тематики (протокол  

№ 5 від 23.10.2017 р.). 
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Рис. 3.52. Програма науково-дослідної роботи з теми: «Дослідження систем 

регулювання подачі регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів LS-

гідроприводів сільськогосподарських машин» 
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Цитування наукових публікацій 
 

 
 

Рис. 3.53. Профіль аспіранта Гречка Р.О. у «Google Scholar» 

 

Рис. 3.54. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0002-8409-5793) 
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Рис. 3.55. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID від наукометричної 

бази Web of Science (L-2821-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 
Педагогічна практика: 

В період проходження педагогічної практики з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р, 

мною було відвідано 6 аудиторних занять, лекцій та практичних, викладачів 

Вінницького національного аграрного університету. 

Відвідування аудиторних занять 

Викладач, котрий 

проводив заняття 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 

Тема заняття, навчальна 

дисципліна 

Вид 

заняття 

Моторна О.О. 
16.09.20 

1 пара 

31-АІ,  

32-АІ ст.,  

33-АІ ст. 

Тема «Призначення 

посадок», дисципліна 

«Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання» 

ЛК 

Полєвода Ю.А. 
16.09.20 

2 пара 
31-АІ 

Тема «Аналіз кінематичних 

схем кривошипних 

механізмів», дисципліна 

«Деталі машин» 

ПЗ 

Островський А.Й. 
17.09.20 

2 пара 
31-Маш 

Тема «Перевірка на точність 

токарно-гвинторізних 

верстатів», дисципліна 

«Металообробне 

обладнання» 

ПЗ 

Шаргородський С.А. 
21.09.20 

1 пара 
31-ЕІ 

Тема «Витікання рідини 

крізь отвори», дисципліна 

«Гідравліка» 

ЛК 

Моторна О.О. 
22.09.20 

4 пара 

21-Маш 

 

Тема «Призначення 

посадок», дисципліна 

«Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання» 

ЛК 

Шаргородський С.А. 
22.09.20 

5 пара 

51-АІ 

маг. 

Тема «Інформаційне 

забезпечення наукової 

діяльності», дисципліна 

«Методологія та організація 

наукових досліджень з 

основами інтелектуальної 

власності» 

ПЗ 
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Рис. 4.1. Відвідування аудиторних занять під час проходження педагогічної 

практики в період з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р. 
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Також було самостійно проведено лекційне та практичне заняття зі 

студентами Вінницького національного аграрного університету. 
 

Сітка проведення занять 
Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна 

Вид 

заняття 

21.09.2020 

4 пара 

61-МП 

Маг.,  

61-МК Маг 

Тема «Розроблення детермінованої математичної 

моделі», дисципліна «Моделювання 

технологічних процесів і систем» 

ЛК 

21.09.2020 

5 пара 

АІ-20-

4ступ. 

Тема «Підготовка до запуску, запуск і зупинка 

двигунів», дисципліна «Основи керування с.-г. 

технікою та правила дорожнього руху» 

ПЗ 

 

 
Рис. 4.2. Проведення відкритого лекційного заняття із студентами  

групи 61-МП Маг., 61-МК Маг. Інженерно-технологічного факультету 

Вінницького національного аграрного університету, 21.09.2020 р. 
 

 
Рис. 4.3. Проведення практичного заняття із студентами групи АІ-20-4ступ. 

Інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного 

університету, 21.09.2020 р. 
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Під час проведення лекційного заняття на тему «Розроблення детермінованої 

математичної моделі», з дисципліни «Моделювання технологічних процесів і 

систем» в навчальний процес було впроваджено результати дисертаційної роботи 

на тему «Підвищення ефективності використання сільськогосподарських машин 

шляхом модернізації гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90». 

За результатами  впровадження в навчальний процес ВНАУ було отримано 

відповідну довідку. 

 

 
Рис. 4.4. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний процес 

Вінницького національного аграрного університету 
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Впровадження результатів дисертації у виробництво 

 

Протягом листопада 2019 року у дослідних лабораторіях підприємства 

ПрАТ «Гідросила» було експериментально підтверджено ефективність 

запропонованих заходів по удосконаленню конструкції клапанної кришки 

гідромотора, шляхом встановлення додаткових дроселей під торці шунтувального 

розподільника, що покращило роботу гідростатичної трансмісії. 

 

 
 

Рис. 4.5. Впровадження результатів дисертації у виробництво підприємства 

ПрАТ «Гідросила», 3.05.2019 р. 
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018р. 

Механізації 

сільського 

господарства 

20.06.2018р. 

Другий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.06.2019р. 

Механізації 

сільського 

господарства 

13.06.2019р. 

Третій 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.06.2020р. 

Інженерно-

технологічний 17.06.2020р. 

Четвертий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.06.2021 

Інженерно-

технологічний 03.06.2021 

 

 

Рис. 5.1. Звіт аспіранта 4 року навчання Гречка Р.О. про виконання індивідуального 

плану роботи аспіранта, 03.06.2021 р. 
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РОЗДІЛ 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 
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РОЗДІЛ 7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1. З нагоди 25-річча Парламентської асамблеї Чорноморського 

економічного співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів 

Чорноморського регіону (BSUN) в рамках проекту «Погляди та перспективи на 

майбутнє в Чорноморському регіоні» в лютому 2018 року взяв участь у конкурсі 

есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні 

Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на 

майбутнє». 

 
Рис. 7.1. Відповідь-підтвердження від організаторів конкурсу есе на мою участь 

 

2. 30 березня 2018 року брав участь у зустрічі з Першим заступником 

Міністра освіти та науки України Володимиром Ковтунцем, та народним 

депутатом України, членом комітету ВРУ Володимиром Литвином. 

 
Рис. 7.2. Зустріч з Ковтунцем Володимиром та Литвином Володимиром у 

Вінницькому національному аграрному університеті, 30.03.2018 р. 
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2. 1 червня 2018 року був присутнім на зустрічі-лекції з заступником голови 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Народним депутатом 

України, членом Наглядової ради ВНАУ, д.е.н, професором Кириленком Іваном 

Григоровичем. 

 

 
 

 
Рис. 7.3. Зустріч-лекція з д.е.н., професором Кириленком Іваном Григоровичем у 

Вінницькому національному аграрному університеті, 01.06.2018 р. 
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3. 21 лютого брав участь у семінарі на тему: «Можливості платформи Web 

of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який провела 

Тихонкова Ірина Олександрівна, представник Clarivate Analytics в Україні. 

 
Рис. 7.4. Семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових 

досліджень та навчання», 21.02.2018 р. 

4. Брав активну участь у вступній компанії 2018 року до Вінницького 

національного аграрного університету. Виконував обов’язки технічного секретаря 

приймальної комісії.  

 
Рис. 7.5. Урочисте завершення приймальної комісії у Вінницькому національному 

аграрному університеті, 16.08.2018 р. 
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За сумлінну працю був відзначений подякою від президента та ректора 

Вінницького національного аграрного університету. 

 

 
Рис. 7.6. Подяка від керівництва університету за активну участь у приймальній 

комісії Вінницького національного аграрного університету, 16.08.2018 р. 

 


