
Перелік навчально-методичної літератури 

виданої працівниками за останні п’ять років 

(2015-2020 рр.) 

 

1. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності» для 

студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 

«Машинобудування», спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби». 

/ Укл. В.І. Кубіч. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-70 с. 

2. Методичні вказівки щодо складання тестових завдань з дисципліни 

«Основи конструкції трактора» для студентів спеціальності денної форми 

навчання. Напрям підготовки – 6.050503 Машинобудування, спеціальність - 

Колісні та гусеничні транспортні засоби. / Укладач: Кубіч В.І. – Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2015.-42 с. 

3. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та виконання 

контрольних завдань з дисципліни «Прогнозування надійності та довговічності 

транспортних засобів» для студентів всіх форм навчання освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». 

/ Укладач: Кубіч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-46 с. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електрообладнання автомобіля» для студентів всіх форм навчання. Напрям 

підготовки - 6.050503 «Машинобудування», спеціальність - «Колісні та 

гусеничні транспортні засоби». /Укладач: Писаревський В.І. - Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2015.-78 с. 

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» для студентів всіх форм 

навчання. Напрям підготовки - 6.050503 «Машинобудування», спеціальність - 

«Двигуни внутрішнього згорання». / Укладач: Писаревський В.І. - Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2015.-86 с. 

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електрообладнання двигунів внутрішнього згорання» для студентів всіх форм 

навчання. Напрям підготовки - 6.050503 «Машинобудування», спеціальність - 

«Двигуни внутрішнього згорання». /Укладач: Писаревський В.І. - Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2015.-66 с. 

7. Методичні вказівки щодо проходження практики студентами I-го 

курсу всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», 

спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби» і «Двигуни 

внутрішнього згорання». / Укл: Дударенко О.В., Кубіч В.І., Слюсаров О.С. - 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-22 с. 

8. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання 

контрольних робіт з нормативної навчальної дисципліни «Експлуатаційні 

властивості автомобіля» для студентів заочної форми навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Напрям підготовки 6.050503 

«Машинобудування» з можливістю подальшого навчання на спеціальності 



7,8.05050305 (спеціаліст, магістр) «Колісні та гусеничні транспортні засоби». / 

Укладачі: Слюсаров О.С., Кубіч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-42 с. 

9. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання 

контрольних завдань з дисципліни «Використання ЕОМ при діагностиці 

автомобілів» для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки – 6.050503 

Машинобудування, спеціальність - Колісні та гусеничні транспортні. / Укладач: 

Щербина А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-18 с. 

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля» для студентів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 7,8.05050305 (спеціаліст, магістр) 

«Колісні та гусеничні транспортні засоби». Частина І. / Укладач: Щербина А.В. 

- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-70 с. 

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля» для студентів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 7,8.05050305 (спеціаліст, магістр) 

«Колісні та гусеничні транспортні засоби». Частина ІІ. / Укладач: Щербина А.В. 

- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-70 с. 

12. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу, виконання 

модульних контролів та контрольних робіт з дисципліни «Основи ергономіки і 

дизайну автомобіля» для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 7,8.05050305 (спеціаліст, магістр) «Колісні та гусеничні 

транспортні засоби» /Укладачі: Щербина А.В., Банніков В.О. - Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2015.-22 с. 

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля» для студентів всіх форм 

навчання. Напрям підготовки - 6.050503 Машинобудування, спеціальність - 

Колісні та гусеничні транспортні засоби. Частина ІІ. / Укладач: Щербина А.В. - 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-54 с. 

14. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних та 

самостійних робіт з дисципліни «Основи міцності та довговічності автомобіля» 

для студентів всіх форм навчання. Спеціальність 7(8).05050305 «Колісні та 

гусеничні транспортні засоби» / Укладачі: Слюсаров О.С., Кубіч В.І. - 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-54 с. 

15. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та 

виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи діагностики та ремонту 

автомобілів» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього 

ступеню «бакалавр», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня 

програма (спеціалізація) «Колісні та гусеничні транспортні засоби». / Укладач: 

Щербина А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.-18 с. 

16. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та 

виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи надійності системи 

ВАДС» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеню 

«бакалавр», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма 

(спеціалізація) «Колісні та гусеничні транспортні засоби». / Укладач: Щербина 

А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 18 с. 



17. Методичні вказівки, зміст питань до самостійного вивчення 

дисципліни «Особливості конструкції автомобілів високої прохідності». 

Загальна будова богатовісного шасі, гусеничних спеціальних шасі. Для 

студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» («Колісні та 

гусеничні транспортні засоби») усіх форм навчання. / Укл.: В.І. Кубіч. - 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-82 с. 

18. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Експлуатаційні властивості автомобіля». Тягово-швидкісні і паливно-

економічні властивості автомобіля. Для студентів спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» («Колісні та гусеничні транспортні засоби») усіх форм 

навчання. /Укл.: О.С. Слюсаров. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-50 с. 

19. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських робіт 

для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» («Колісні та 

гусеничні транспортні засоби») освітнього ступеня «магістр» усіх форм 

навчання. / Укл.: А.Ф. Головчук. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-26 с. 

20. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Автомобілі. Основи 

конструкції» та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 

133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) 

усіх форм навчання. / Укладач: Кубіч В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 50 с. 

21. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи міцності та 

довговічності автомобіля» та до виконання контрольних завдань для студентів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності 133 – Галузеве машинобудування 

(Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. / Укладачі: 

Слюсаров О.С., Кубіч В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 26 с. 

22. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи надійності 

системи ВАДС» та до виконання контрольних завдань для студентів 

спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні 

транспортні засоби) усіх форм навчання. / Укладач: А.В. Щербина. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. 

23. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Використання 

комп’ютерних технологій при діагностиці автомобілів» та до виконання 

контрольних завдань для студентів спеціальності 133 – Галузеве 

машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм 

навчання. / Укладач: А.В. Щербина. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. 

24. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи ергономіки і 

дизайну автомобіля» та до виконання контрольних завдань для студентів 

спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні 

транспортні засоби) усіх форм навчання. / Укладачі: Щербина А.В., Банніков 

В.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с. 

25. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Методи випробування 

та основи сертифікації автомобілів» та до виконання контрольних завдань для 

студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні 

транспортні засоби) усіх форм навчання. / Укладач: А.В. Щербина. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с. 



26. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи ремонту 

автомобілів» та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 

133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) 

усіх форм навчання. / Укладач: А.В. Щербина – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. 

27. ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Основи ергономіки" для 

студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та 

гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. Частина 1 - змістовий 

модуль 1. Виникнення і розвиток дисципліни ергономіки. Антропометрія і 

машина. Загальна компоновка автомобіля / Укл. : О. М. Артюх, О. В. 

Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 82 с. 

28. ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Основи ергономіки" для 

студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та 

гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. Частина 2 - змістовий 

модуль 2. Розробка панелі приладів. Конструктивна безпека транспортних 

засобів. Система "людина-машина-навколишнє середовище". Застосування 

САПР / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 82 с. 

29. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи ергономіки" та 

виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133  "Галузеве 

машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм 

навчання / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 62 с. 

30. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Автомобільні кузови” 

та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм 

навчання. / Укл. : О. В. Дударенко, О. М. Артюх. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 58 с. 

31. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Автомобілі. Основи 

конструкції» та до виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 

133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) 

усіх форм навчання. / Укладач: Кубіч В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 50 с. 

32. ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Основи САПР в 

автомобілебудуванні" для студентів спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм 

навчання. Частина 1 - змістовий модуль 1. Принципи автоматизованого 

проектування. Життєвий цикл виробу. Математичне, програмне та 

інформаційне забезпечення САПР / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. 

Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 82 с. 

33. ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Основи САПР в 

автомобілебудуванні" для студентів спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм 

навчання. Частина 2 - змістовий модуль 2. Лінгвістичне та технічне 

забезпечення САПР. ЧПУ. Швидке виготовлення прототипів. Віртуальна 

інженерія / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. 

Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 82 с. 



34. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи САПР в 

автомобілебудуванні" та виконання контрольних завдань, для студентів 

спеціальності 133  "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні 

транспортні засоби"), усіх форм навчання / Укл. : О. М. Артюх, О. В. 

Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 62 с. 

35. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

"Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів 

їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм 

навчання. Частина 1. Основні принципи роботи в SolidWorks : створення ескізів 

та тривимірних моделей / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. 

В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 74 с. 

36. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

"Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів 

їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм 

навчання. Частина 2. Побудова твердих тіл складної конфігурації та 

формування креслень / Укл. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. 

Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 74 с. 

37. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

"Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів 

їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве 
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