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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Ярощук Роман Олександрович   

 

E-mail: romanyaroshchuk91@gmail.com  
 

ORCID: 0000-0003-1814-9914 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user= 

C6SQd_0AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Researcher ID: L-2784-2018 

 
Освіта: 

01.09.1998 – 24.05.2007 рр. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, 

м. Полонне, Хмельницька область; 

01.09.2007 – 30.06.2011 рр. – Вінницький коледж національного університету 

харчових технологій, спеціальність «Експлуатація теплотехнічного і тепло- 

технологічного устаткування і систем теплопостачання», отримав диплом 

молодшого спеціаліста; 

01.09.2011 – 26.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність                      

6.050503 «Машинобудування», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Машин та 

обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом магістра; 

08.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

133 – галузеве машинобудування кафедри  загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці інженерно-технологічного факультету.  
 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Ковбаса Володимир Петрович. 
 

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, сільськогосподарська 

техніка, зчеплення з ґрунтом, привідне колесо, параметри та режими роботи. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Обґрунтування параметрів і режимів взаємодії привідного деформівного колеса з 

ґрунтом» (протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 

 

Досвід роботи:  

28.01.2018 р. – 30.06.2018 р. – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця; 

01.08.2018 р. – по теперішній час – менеджер зі збуту ПП «Беркут-Транс», 

м. Вінниця. 

 

mailto:malakovsana@gmail.
https://scholar.google.com.ua/citations?user
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради ВНАУ, 4 жовтня 2017 року 
 

 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання з Президентом ВНАУ Калетніком Г.М. 

після затвердження тем дисертаційних робіт на Вченій раді ВНАУ, 04.10.2017 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

Електронна залікова книжка 
 

студента Ярощук Роман Олександрович гр. 41-АСП-ГМ 
 

  

1 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Організація та планування 
наукових досліджень 

Залік 90 3 90 A зарах. 
2017-
12-01 

Веселовська Наталія 
Ростиславівна 

2 Українська мова в науці Залік 120 4 85 В зарах. 
2017-
12-06 

Тимкова Валентина 
Андріївна 

 
2 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Управління науковими та 
науково-технічними 
проектами 

Екзамен 150 5 96 A 5 
2018-
05-24 

Анісімов Віктор 
Федорович 

2 
Іноземна мова професійного 
спрямування 

Екзамен 210 7 70 D 4 
2018-
05-30 

Довгань Лариса 
Іванівна 

3 
Інформаційні технології в 
наукових дослідженнях 

Залік 150 5 88 B зарах. 
2018-
05-23 

Січко Тетяна 
Василівна 

 
3 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Сучасні машини та обладнання 
сільськогосподарського 
виробництва 

Екзамен 150 5 76 C 4 
2018-
11-27 

Пришляк Віктор 
Миколайович 

2 
Методика викладання у вищій 
школі 

Залік 120 4 75 C зарах. 
2018-
11-26 

Джеджула 
Олена 
Михайлівна 

 
4 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 Інтелектуальна власність Екзамен 150 5 77 C 5 
2019-
05-28 

Середа Леонід 
Павлович 

2 
Теоретико-методологічні 
проблеми психології 

Залік 150 5 82 B зарах. 
2019-
05-24 

Клибанівська Тетяна 
Миколаївна 

 
5 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 

 
№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Інноваційні тенденції світового 
сільськогосподарського 
машинобудування 

Екзамен 120 4 85 B 5 
2019-
11-25 

Середа Леонід 
Павлович 

2 Моделювання технічних систем Залік 90 3 82 B зарах. 
2019-
11-28 

Анісімов 
Віктор 
Федорович 

Рис. 3. Електронна залікова книжка аспіранта Ярощука Р.О. 
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Рис. 4. Складання іспиту з «Іноземної мови професійного спрямування», 

30.05.2018 р. 

 

 

Рис. 5. Складання заліку з «Організації та планування наукових досліджень», 

01.12.2017 р. 
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Рис. 6. Складання іспиту з «Управління науковими та науково-технічними 

проектами», 24.05.2018 р. 

 

 

Рис. 7. Складання заліку з «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», 

23.05.2018 р. 
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Рис. 8. Складання заліку з «Методика викладання у вищій школі», 21.12.2018 р. 

 

 
Рис. 9. Складання заліку з «Теоретико-методологічні проблеми психології», 

11.06.2019 р. 
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Рис. 10. Складання заліку з «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування», 20.12.2019 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. 11. Титульна сторінка індивідуального плану роботи аспіранта 

Ярощука Р.О. 
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База проведення досліджень 

Протягом березня-квітня 2018 року на території машинно-тракторного 

стану (МТС «Модуль») ВНАУ було вивчено основні методики лабораторного 

визначення впливу режимів та параметрів тиску привідного деформівного колеса 

на ущільнення ґрунту. Проведено ряд лабораторних дослідів з визначенням 

параметрів колісного рушія, глибини протектора та впливу робочого тиску в 

колесі.   

 
Рис. 12. Огляд колісного рушія перед виконанням дослідження та 

визначення параметрів протектора та регулювання робочого тиску в колесі, 

травень-червень 2018 року 

 

 
Рис. 13. Результат дослідження, вплив зниженого тиску в шинах на ґрунт 
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Протягом березня-квітня 2019 року проведено розробку деталей для 

експериментальних установок на плазмовому різальному верстаті на базі 

ПП «Беркут-Транс» у м. Вінниця. 

 
Рис. 14. Встановлення та регулювання ріжучого сопла на плазмовий верстат на 

базі ПП «Беркут-Транс», 10.04.2019 р. 

 

 
Рис. 15. Налаштування та внесення параметрів деталей для обробки на 

плазмовому верстаті на базі ПП «Беркут-Транс», 10.04.2019 р. 

  



13 
 

Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Зниження навантаження 

елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом 

раціональної установки гідроциліндрів. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2018. № 4 (263). С. 56-61. 

 

  

 

Рис. 16. Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету», 

№ 4 (263), 2018 р. 

 

2. Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Математичне моделювання 

живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600. 

Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. 2019. № 2 (105) С. 18-24. 

  

Рис. 17. Збірник наукових праць «Техніка, енергетика, транспорт АПК»              

№ 2 (105). 2019 р. 
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3. Гунько І.В., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Вибір оптимальної методики 

покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2018. № 4. С. 123-127. 

 
Рис. 18. Збірник наукових праць «Вісник машинобудування та транспорту»,      

№2 (8). 2019 р. 

 

4. Ковбаса В., П. Пришляк  В. М., Ярощук Р. О. Визначення впливу 

сільськогосподарської техніки на грунт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 

2019. № 4 (107). С. 11–19.   

 
Рис. 19. Збірник наукових праць «Техніка, енергетика, транспорт АПК» 

№ 4 (107). 2019 р. 
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5. Ярощук Р.О. Методи запобігання негативного впливу 

сільськогосподарської техніки на ґрунт. Technical science «Colloquium journal» 

2021. №16 (103) Р.35-39.   

 
Рис. 20. Technical science «Colloquium journal» 2021. №16. 
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Участь у конференціях 

1. 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: «Сучасний стан  

технічного рівня машин для скошування трав на сіно». 

 
Рис. 21. Пленарне та секційне засідання Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного 

сектору України: погляд молодих вчених» 15-16 травня 2018 року. 

 

 
Рис. 22. Сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд 

молодих вчених» 15-16 травня 2018 року. 
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Рис. 23. Засідання секції № 2 «Сучасні тенденції розвитку машинобудування, 

переробки сільськогосподарської продукції та енергетичних систем АПК» 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та 

студентів 
 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», Немирівський коледж ВНАУ, м Немирів, 

Вінницька обл., 4-5 квітня 2019 року. Тема доповіді: «Визначення впливу 

сільськогосподарської техніки на грунт». 

 
Рис. 24. Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

технології в будівництві, економіці та дизайні», м Немирів, Вінницька обл., 

4-5 квітня 2019 р. 
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

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

24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Мінімізація обробітку ґрунту в системі 

агроекологічного захисту ґрунтів». 

 

Рис. 25. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Земля – 

потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», ВНАУ 

24-25 жовтня 2019 року 

 

Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативна тематика «Обґрунтування параметрів і режимів взаємодії 

привідного де формівного колеса з ґрунтом», яка затверджена в Українському 

інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U006833), 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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Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 26. Профіль аспіранта Ярощука Р.О. у «Google Scholar» 

 

 

Рис. 27. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0003-1814-9914) 
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Рис. 28. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID від науково-

метричної бази Web of Science (L-2784-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Педагогічна практика 

Педагогічна діяльність була розпочата у січні 2018 року на посаді 0,25 

ставки асистента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці. 

Педагогічна діяльність була розпочата у січні 2018 року на посаді 

0,25 ставки асистента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці. 

За період роботи на посаді асистента кафедри виконав загальне навчальне 

навантаження у 2018 навчальному році 144 год. 

За період навчання в аспірантурі, працюючи асистентом на кафедрі, 

проводив практичні заняття з дисциплін: «Теорія механізмів і машин», «Механіка 

матеріалів і конструкцій».  

 

 
 
 

Рис. 29. Навчальне навантаження асистента на 0,25 ставки на 2018 рік 

 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Інженерна механіка», для 

студентів 2 курсу денної державної форми навчання інженерно-технологічного 

факультету групи ЕІ-19-1.  

Під час проведення відкритої лекції для студентів 2-го курсу висвітлено 

матеріал щодо впливу деформівного привідного колеса з грунтом 2017-2021 

років. Дані впровадження розміщено у лекційному матеріалі. За результатами  

впровадження в навчальний процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 
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Рис. 30. Проведення лабораторних та практичних занять асистентом 

Ярощуком Р.О., 2 семестр 2017-2018 н.р. 

 

 
Рис. 31. Захист педагогічної практики аспіранта Ярощука Р.О. на кафедрі 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці.  
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Рис. 32. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний процес 

Вінницького національного аграрного університету 
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Впровадження результатів дисертації у виробництво 

Як результат виконання дисертаційної роботи здійснено впровадження на 

підприємстві ТОВ «Агромаш-Калина» та отриманий акт впровадження у 

виробництво. Впровадженно методику визначення раціональних параметрів і 

режимів роботи привідних коліс енергозасобів та польових 

сільськогосподарських машин в залежності від привідного моменту на колесі, 

приведеної до колеса ваги та механічних властивостей ґрунту, розроблено 

регресійні залежності для визначення механічних властивостей ґрунту в 

залежності від фізико-механічних властивостей різних за механічним складом 

ґрунтів. 

 

Рис. 33. Впровадження результатів дисертації у виробництво на ТОВ «Агромаш-

Калина» 07.05.2021 р. 

 

Рис. 34. Акт про впровадження закінченої науково-дослідної роботи 2021 

н.р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. 3 жовтня 2017 року брав участь у святкуванні 35-ї річниці з дня 

заснування Вінницького національного аграрного університету. Допомагав у 

підготовці і оформленні презентаційних палаток кафедри ДВЗ та АПР і 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму. 

 

Рис. 35. На святкування 35-річчя Вінницького національного аграрного 

університету, 3 жовтня 2017 року. 

 2. З нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї Чорноморського 

економічного співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів 

Чорноморського регіону (BSUN) в рамках проект «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. 36. Відповідь-підтвердження від організаторів конкурсу есе на мою участь 
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 3. 30 березня 2018 року у ВНАУ взяв участь у зустрічі-лекції з Першим 

заступником МОНУ Ковтунцем Володимиром Віталійовичем та Народним 

депутатом України, членом Комітету ВРУ з питань науки та освіти, Головою 

Верховної Ради України 2002-2006 та 2008-2012 рр., академіком Національної 

Академії Наук України Литвином Володимиром Михайловичем, на якій аспіранти 

брали активну участь в обговоренні важливих питань освіти і науки. 

Рис. 37. Зустріч з Ковтунцем Володимиром Віталійовичем та Литвином 

Володимиром Михайловичем 30 березня 2018 року 
 

 4. 1 червня 2018 року у ВНАУ відбулася зустріч із заступником голови 

Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, народним депутатом 

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

Григоровичем, який окреслив важливі питання вищої освіти та розвитку 

агропромислового виробництва. 

 
Рис. 38. Зустріч з Народним депутатом України д.е.н., професором, членом 

Наглядової ради ВНАУ Кириленком Іваном Григоровичем, 1 червня 2018 року 
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Рис. 39. Аспіранти ВНАУ під час зустрічі з Народним депутатом України д.е.н., 

професором, членом Наглядової ради ВНАУ Кириленком Іваном Григоровичем, 

1 червня 2018 року 
 

5. З 1 липня 2018 року разом з аспірантами, науково-педагогічним складом 

та студентами працював оператором набору інженерно-технологічного 

факультету у приймальній комісії ВНАУ. 

 
Рис. 40. Подяка керівництва університету аспірантам за роботу у приймальній 

комісії ВНАУ, 10.08.2018 р. 
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6. Проходив навчання за програмою вебінарів із використання бази даних 

Web of Science Core Collection. Вебінари організовувала компанія Clarivate 

Analytics. Лектором виступала експертка з інформаційно-аналітичних ресурсів та 

навчання компанії Ірина Тихонкова. 

 

Рис. 41. Сертифікат учасника вебінару Web of Science Core Collection на тему: 

«Essential Science Indicators», 2021. 
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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 

Загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони праці 

12.06.2018 р. 
Інженерно-

технологічний 
20.06.2018 р. 

Другий 

Загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони праці 

11.06.2019 р. 
Інженерно-

технологічний 
13.06.2019 р. 

Третій 

Загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони праці 

09.06.2020 р. 
Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 р. 

Четвертий 

Загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони прац 

01.06.2021 р. 
Інженерно-

технологічний 
03.06.2021 р. 

 

 
Рис. 42. Проходження звіту аспіранта 4 року навчання Малакова О.І.,  

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 

 

  

 


