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ІНЖЕНЕР, МЕХАНІК, ВЧЕНИЙ. 
ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА  
САВЧУКА ОРЕСТА МАКАРОВИЧА

 
Наукова школа надійності вагонів була за-

початкована в Дніпропетровському національ-
ному університеті залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна практично з почат-
ку заснування інституту відомим вченим в га-
лузі вагонобудування і експлуатації рухомого 
складу Винокуровим Михайлом Васильовичем. 
Гідним продовжувачем і очільником цієї нау-
кової школи протягом багатьох років був Сав-
чук Орест Макарович. 

Орест Макарович народився 6 листопада 
1936 р. в місті Луків, що на Волині, в селянсь-
кій родині. Після закінчення Луківської се-

редньої школи О. М. Савчук став студентом 
Механічного факультету Дніпропетровського 
інституту інженерів залізничного транспорту 
(ДІІТу). Навчався на відмінно, був активним 
учасником громадського життя, художньої са-
модіяльності, активно працював у студентсь-
кому науковому гуртку. У 1957р. закінчив нав-
чання, отримавши диплом з відзнакою. Після 
закінчення ДІІТу працював бригадиром, майст-
ром транспортного цеху Дніпродзержинського 
металургійного комбінату. В 1959 році був за-
прошений до роботи на інженерну посаду  
в ДІІТ, але у цьому ж році його направляють на 
роботу головним інженером колгоспу ім. 
Комінтерну Васильківського району. Тут моло-
дий інженер-механік шляхів сполучення, вико-
ристовуючи знання, набуті в інституті, пропо-
нує низку новацій з механізації ремонту сільсь-
когосподарської техніки. Під його керів-
ництвом були побудовані зразкові механічні 
майстерні. В колгоспі Орест Макарович знайо-
миться із своєю майбутньою дружиною  − вчи-
телькою Валентиною Степанівною, з якою 
щасливо прожив все подальше життя. У 1961 
році повернувся до ДІІТу, де почав працювати 
асистентом кафедри «Вагони та вагонне госпо-
дарство». 

Навчаючись в аспірантурі в академіка 
Національної академії наук України Всеволода 
Арутюновича Лазаряна, О. М. Савчук у 1968 р. 
достроково захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Применение электрического модели-
рования к решению задач строительной меха-
ники, связанных с расчетом вагонов». У 1970 р. 
йому присвоєно вчене звання доцента. 
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У 1974 р. доцент О. М. Савчук був обраний 
завідувачем кафедрою «Вагони та вагонне гос-
подарство». У 1977–1979 рр. він працював на 
громадській роботі в ДІІТі. Залишаючись 
завідувачем кафедрою, у 1979 р. обіймає поса-
ду проректора з наукової роботи. Протягом 
складних 90-х років О. М. Савчуку вдалося 
зберегти науково-педагогічний потенціал 
університету, значно розширити міжнародні 
наукові зв’язки, підтримувати і зміцнювати 
зв’язки науки з виробництвом. 

У 1988 р. О. М. Савчук успішно захистив 
дисертацію на тему «Оптимальное проектиро-
вание и совершенствование конструкций не-
подрессоренных деталей ходовых частей под-
вижного состава» і отримав вчений ступінь 
доктора технічних наук. У цьому ж році він був 
нагороджений золотою медаллю «Виставки 
Досягнень Народного Господарства країни» за 
розробку алгоритму розрахунку роликового 
буксового вузла вантажного вагона з деталями 
із алюмінієвого сплаву, розробку рекомендацій 
на конструктивні параметри, лабораторні та 
експлуатаційні випробування. 

У 1989 р. йому присвоєно вчене звання 
професора. 

У 2001 р., посилаючись на стан здоров’я, 
Орест Макарович склав адміністративні повно-
важення, продовжуючи займатись науково-
педагогічною роботою на кафедрі. Читав лекції 
студентам, брав участь у наукових досліджен-
нях та винахідницькій діяльності кафедри. 

Савчук Орест Макарович пішов з життя  
28 січня 2016 року. 

Професор О. М. Савчук відомий вчений-
механік, він розробив теоретичні та прикладні 
методи оптимального проектування вагонів та 
їх комплектуючих. 

Разом із фахівцями кафедри вагонів та ва-
гонного господарства розробив новий ремонт-
ний профіль кочення колеса вантажного вагона, 
який назвали «ДІІТ-УЗ». Це дозволило після 
його впровадження на всіх залізницях України 
підвищити термін експлуатації коліс та зняти 
напругу зі зносом коліс та рейок. Орест Мака-
рович до того ж тривалий час очолював Галу-
зеву науково-технічну комісію з координації 
робіт зі зменшення наднормативного зносу па-
ри «колесо-рейка». Завдяки роботі Ореста Ма-
каровича, як голови цієї комісії, та реалізації 

плану заходів з попередження та зменшення 
зносу коліс та рейок, залізнична галузь заоща-
дила значні ресурси, що дозволило значно по-
кращити техніко-економічні показники всього 
залізничного транспорту. Він є також співавто-
ром нових пристроїв, які удосконалюють робо-
ту пасажирських вагонів. 

Савчук О. М. опублікував понад двохсот 
наукових праць, є співавтором восьми підруч-
ників та посібників. Особливо поширеним став 
підручник для студентів вищих навчальних за-
кладів залізничного транспорту «Рухомий 
склад промислового залізничного транспорту», 
який видавався двічі. В його творчому доробку 
понад 30 патентів на винаходи. Найвидатніші 
наукові праці професора Савчука Ореста  
Макаровича наведено у пристатейній літературі 
[1–12]. 

Під керівництвом О. М. Савчука захищено 
11 кандидатських дисертацій. 

О. М. Савчук був академіком Транспортної 
Академії України, Транспортної Академії РФ 
та Міжнародної транспортної академії наук. 

За досягнуті науково-педагогічні успіхи 
професор О. М. Савчук нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапору, двома урядо-
вими медалями, Грамотою Президії Верховної 
Ради України та Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України. Він також має вищу галузе-
ву відзнаку «Почесний залізничник». 

Колектив кафедри вагонів та вагонного гос-
подарства разом з Галузевою науково-
дослідною лабораторією вагонів продовжують 
підготовку кадрів та розвиток наукових дослі-
джень за напрямками педагогічної і наукової 
діяльності професора Савчука Ореста Макаро-
вича. Наразі кафедра є потужним науково-
педагогічним колективом гідним виконувати 
наукові дослідження світового рівня. 
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Робоча нарада на кафедрі 

(1 ряд зліва направо – Савчук О. М., Коротєєв І. М. 
(завідувач кафедрою), Харитонов О. О.,  

Осіпов О. С.; 2 ряд зліва направо – Рейдемейстер Г. В., 
Амосов Ю. Г., Бруякін В. К., Дударєв А. Є.) 

 
Нарада зі швидкісного руху (1974 р.) 

 
Науково-практична конференція (1967 р.) 
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