
Замовлення кафедри __________Експлуатації та ремонту рухомого складу____________ 
           (повна назва кафедри) 

до плану видання відомчої, навчальної та навчально-методичної літератури  
Українського державного університету залізничного транспорту на 2021 рік 

 
№ Назва Автори Обсяг 

в др. 
арк. 

Наклад Термін подання 
рукопису до 

НМЦ (місяць, 
рік) 

Готовність 
рукопису в 

% 

Вид 
видання 

 1. Підручники       

        

 2. Навчальні посібники       

1 

Навчальний посібник «Локомотивні експлуатаційні 
матеріали» Частина 1 для здобувачів першого рівня 
вищої освіти (бакалавр) спеціальності 273 
«Залізничний транспорт», освітньої програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство» з 
дисципліни «Експлуатаційні матеріали рухомого 
складу залізниць» усіх термінів та форм навчання. 

Д.С. Жалкін, 
С.Г. Жалкін, 
В.Г. Пузир, 

О.О. Анацький 

5 100 Вересень 
2020 100% 

 

 3. Конспекти лекцій       

1 

«Ресорне підвішування тягового рухомого складу». 
Конспект лекцій «Механічна частина ТРС» Частина 1 
для студентів всіх форм навчання спеціальності 273 
«Залізничний транспорт», освітньої програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство» з 
дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів» 

Д.О. Аулін, 
А.Л. Сумцов, 

О.В. Клименко, 
Ю.В. Жовтий 

2,5 5 
Січень 
2021 100% 

 



2 

«Пристрої зв’язку кузова локомотива з візками» 
Конспект лекцій «Механічна частина ТРС» Частина 2 
для студентів всіх форм навчання спеціальності 273 
«Залізничний транспорт», освітньої програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство» з 
дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів» 

Д.О. Аулін, 
О.О. Анацький, 
О.В. Клименко, 
О.В. Буцький 

2,5 5 
Січень 
2021 100% 

 

3 

«Основи формування технологічної підготовки 
виробництва» Конспект лекцій для студентів всіх 
форм навчання спеціальності 273 «Залізничний 
транспорт», освітньої програми «Локомотиви та 
локомотивне господарство» з дисципліни «Наукові 
основи технологічного проектування» 

О.Б. Бабанін 
Ю.М. Дацун 2,5 5 

Листопад 
2021 100% 

 

 4. Інші навчально-методичні видання       

1 

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни 
«Організація, планування та економіка виробництва» 
для студентів спеціальності 273 «Залізничний 
транспорт» освітньої програми «Високошвидкісний 
рухомий склад» всіх форм навчання 

О.С. Крашенінін, 
О.С. Коваленко, 
М.В. Максимов 

2 5 
Січень 
2021 90% 

 

2 

Методи інтерполяції. Методичні вказівки для 
практичних занять з дисципліни «Імовірнісні методи в 
задачах експлуатації рухомого складу» для студентів 
спеціальності 273 «Залізничний транспорт» освітньої 
програми «Локомотиви та локомотивне господарство» 
всіх форм навчання  

О.С. Крашенінін 
О.М. Обозний 

1,5 5 
Січень 
2021 70% 

 



3 

Методичні вказівки для практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Імовірнісні методи 
в задачах експлуатації рухомого складу» Для 
студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт» 
освітніх програм «Локомотиви та локомотивне 
господарство» всіх форм навчання 

Д.С. Жалкін,  
С.Г. Жалкін 

2 5 
Січень 
2021 70% 

 

4 

Методичні вказівки до проведення практичних занять 
та самостійної роботи аспірантів другого року 
навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» з 
дисципліни «Новітні технології відновлення деталей 
та ресурсозбереження на залізничному транспорті» 

Д.С. Жалкін, 
М.В. Максимов 

2 5 
Січень 
2021 70% 

 

5 

Машини постійного струму. Методичні вказівки до 
контрольної роботи з дисципліни «Тягові електричні 
машини» Частина 1. Для студентів спеціальності 273 
«Залізничний транспорт» освітньої програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство» заочної 
форм навчання 

В.В. Рогаль, 
А.Л. Сумцов, 
Ю.В. Жовтий 

2 5 
Січень 
2021 70% 

 

6 

Машини змінного струму. Методичні вказівки до 
контрольної роботи з дисципліни «Тягові електричні 
машини» Частина 2 для студентів спеціальності 273 
«Залізничний транспорт» освітньої програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство» заочної 
форм навчання 

В.В. Рогаль, 
Ю.В. Жовтий 

2 5 
Січень 
2021 70% 

 

 

Завідувач кафедри_____________________  
 

Погоджено: декан факультету_________________  Голова методичної комісії факультету________________  
№ протоколу засідання кафедри від «__» ______ 20___ р.  


