В’ячеслав Андрійович Ясінський народився 31 січня 1957 року в с.
Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області. 1974 року закінчив
Чернівецьку середню школу №1. Здобуваючи середню освіту, став переможцем
Республіканської математичної олімпіади школярів (м. Дніпропетровськ, 1974
р.) та учасником Всесоюзної математичної олімпіади (м. Єреван, 1974 р.).
1975 року вступив до Вінницького державного педінституту, закінчив
його 1979 року і був направлений на роботу в с. Григорівка МогилівПодільського району. Навчався заочно в аспірантурі Львівського
політехнічного інституту.
1982 року був зарахований на роботу у Вінницький державний
педагогічний інститут на посаду асистента, а згодом на посаду старшого
викладача факультету підготовки вчителів початкових класів. З 1984 року
працював за сумісництвом учителем математики, старшим учителем і
учителем-методистом у Вінницьких середніх школах №15, №18 (1984-1991
рр.), Вінницькій фізико-математичній гімназії №17 (1991 – 1995 рр.),
Вінницькому ліцеї №7 (1995-2004 рр.). У 1991 році переведений на посаду
старшого викладача кафедри алгебри і методики викладання математики, з
2003-го працював на посаді доцента цієї ж кафедри.
Ще з часів колишнього СРСР саме завдяки В.А. Ясінському на сторінках
журналу «Математика в школе» (Москва) прославилось м. Вінниця, адже
В’ячеслав Андрійович був переможцем майже всіх конкурсів із розв’язування
задач. В.А. Ясінський став учасником творення нового явища, ім’я якому олімпіадна математика. Його книгу «Задачі міжнародних олімпіад із
математики та методи їх розв’язування» перевидано у Польщі, адже її зміст
сприйнято польськими колегами з великим інтересом.
З 1991 року В.А. Ясінський – член журі Всеукраїнської олімпіади юних
математиків. Він був членом методичної комісії Міжнародної олімпіади з
геометрії, серед завдань якої – створення бази нових, авторських, олімпіадних
задач із геометрії. Був головою журі й оргкомітету Турніру Міст у м. Вінниці,
який щорічно проводиться з 1980-го. У цій олімпіаді беруть участь більше 100
міст 25 держав Європи, Азії, Південної і Північної Америки, Австралії.
Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, двічі був
удостоєний звання «Відмінник народної освіти України», визнаний «Людиною
року 2000» (м. Вінниця) за підготовку чотириразового призера міжнародних
математичних олімпіад. У травні 2001 року отримав звання «Заслужений
вчитель України» і Соросівського вчителя.
У липні 2005 року на 46 Міжнародній Математичній Олімпіаді
нагороджений сертифікатом за багаторічну роботу зі створення авторських
задач для ММО. У травні 2005 отримав Почесну грамоту Асоціації навчальних
закладів України за підготовку учнівської молоді до міжнародних
інтелектуальних турнірів. 2007 та 2012 рр. нагороджений Почесною грамотою
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
У вересні 2006 року та 2015 року Управління освіти і науки Вінницької
обласної держадміністрації нагородило В’ячеслава Андрійовича Ясінського
Почесною Грамотою за багаторічну сумлінну, творчу працю, вагомий

особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів для навчально-виховних
закладів Вінниччини.
Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України за значний
внесок у створення задач міжнародних математичних олімпіад.

