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L 3ara.nnni Biaonaocri

Bcryuni enupoSynan*fl. upzfioruy Ha ni4roroery ra :4odyrrn ocritI-tt o-

xealiSixaqifinoro pinnx $axonoro MonoAlIloro 6araranpa cneuianr,nocri 273

3anisHu.{Hufi rpancrropr, oceiTHroi nporpaMu <<TexHi'rHe o5clyroByBaHHfl, peMoHT Ta

ercurryaraqix r.rrroBoro pyxoMoro cKJIaAy) [poBoArlTbc.f, y nnrllili KoMtIJIeKcI{oro

$axoeoro nanpo6yealnfl. e {axonux Aracqznriu.

@axose BcryrrHe eunpo6yeaHHfl - IIe KoMIIJIeKcne reani@ixaqiiine nunpo6ynaurl'fl,

Meroro rKoro e nepenipKa 3HaHb Ha TIpaKTI4TIHI,IX HaBI4qoK aSirypieHrin s AucqnuniH, Irdo

niguocrqtcr,qo r{r4KJry Syn4anreHraJlbul4x ra npo$ecifiHo - opienroBHlrx.

3asAaHus 4o Saxonoro BcrynHofo eranpo6yeaHHfl, Ir,ticrsu rIHTaHHti 3 HacryrlHl4x

6asonux gucqr,runiH, xxi 6yttu orpuvraui y 3al<rlaAax npo$ecifiHo - r'exr-ri'{r-roi ocnirz, rqo

rrpoBoAfl6 oceirurc AislrHicrb, roB'r3aHy is s4oSymxrl poSiruuvoi upo$ecii. llepenir

ALTCUI4IIJIlH:

' . - ABTouarraqni raJIbMa r-rroBoro pyxoMoro cIgIaAy;

.,. . -'EneKTpopyxouuft crla4 :alianuqr;

- Texni.rHa eKcrlnyararli.a garisHlllrb ra Segnera pyxy;

. - Teunoeo3l4 Ta An3enb-rloi:42;

- Texnolorir pevronry TflroBoro pyxoMoro cKnaAy.

lIiA qac ni4roronrcu .4o Saxoeux nnnpo6ynaHr adirypieural,r peKoMeHAy€rbctl

noBTopr4Tr4 BuBr{eHuit :vrarepiar- ra cKopr4craruc.f, peKoMeHAoBaHIrM crl?IcKovr nireparypu.

Huxqe HaBo.[rrrbcr ocuoeni nvral:nfl. IrIo 6y4yn' BXoAI4TI4 ,{o svricry reoroBl4x

BHnpooyBaHb.
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2 llpe4rvrerHi crcnaAoei BcryrlHoro nnnpo6yBauHt

flepenir ocHoBHr4x nraraHb Ao recroBl4x eranpodynaur noAir.ltlorbo.f, 3a ABoMa

Haup{MKaMrz :4o6yrux podirrr urilrx upo$ecifi :

1 llob'-flsani s o6cryroByBaHHrrM, peMoHToM Ta eKclJryaraqieio eneKTpoBosin;

2 TIog'xsani s o6cryroeyBaHH-rrM, peMouroM Ta eKcilnyaraqielo reunoBo:ie.

2.t Ilepelin rr peA MerH r{x cKJraAo B I{x B cryrr H o I-o n ra tr p o6yBa }I Hn

(llon'lsaui s o6cnyroByBaHH.flM, peMollroM Ta eKcrrnyararlieio eneKTpoBo:in).

1. CncreuapeMoHry rtroBoro pyxoMoro cKnaAy.

2. OScnyronyBaHur ra peMoHr 5yr<cororo By3na JIoItoMorzBtB.

3, O6cnyronyBaHut ra peMoHr aKyMyntropHnx 5arapeft.

4. Ey4oea, upr{3HaqeHHr ra npr4Hr{Hn .4ii eneKTpI4r{HI4x anaparis erel{rpono:ir.

5. llprzorooyBauH.rr ra iucrpynreHr Anfl oScryronyBaHHtl ra peMoHry eJIeI(TpLIr{HOro

VCTATI(VBAHH,fl IIOKOMOTI4BIB.

6. llpusnarreHHr, 5y4ona ra o5c-ruyroByBaHHtl aBTo3rlellHoro npl4crporc noxolrorznin.

7 . I{tacuSiraqix eneKrpoBogin.

8. Ilpzuql4r yrpaBninns eJIeKrpoBo3aMI4 nocrifruoro crpyMy.

9. Koncrpyxqir uroBoro peAyKropa eneKrpoeogin nocrifiuoro crpyMy.

1 0. Knacia$ixaqix, 6y4ona ra KoHcrpyrqi.a r-aroBllx 4nurynin elerrpono:in.

1i.Ey4oea, rpu3HaqeuHr ra rrprrHrlran .qii npurSopin ynpanninHs rztJIbMaMI4 JloKott{ornsiB.

i 2.Ey4ona, ilpa3HaqeHHrl Ta rIpI4HIIIau lii uonitpopo:uo4ilrHzKie.

13.Vnrosu po6oru ny:nin JIoI(oMorI4BtB.

14.Merolu peMoHry nysnin JIoKoMorI4BlB.

1 5. Cuoco 5u z' eguaHHtl Aeralefi lorouoranin.

l6.Itnacz$ir<aqir, 6ylona ra KoHcrpyxqix Aouorrixsl4x MarrrI4H JloKoMorunin.

1 T.Meroln s\aiIIHeHH{ noBepxoHb nyslin noKoMorianis.

18.Bu4tt culuarin, ix npu:ua.lel{Hfl TaBlr'Ara.

2.2 ffepe.nirc upegMerH Hx cKJIaAoBIrx B cryrlH o ro B H r po6yna n un

(flon' l: aHi s odcnyroByBaHHfl M, peMoHToM Ta eKclnyararlielo renl ono:ie)

1. Czcreua peMoHry rtrroBofo pyxoMoro cKnaAy.

2. O6cnyroeyBaHHt ra peMoHr Syrconoro By3na roxoN{oraeie.
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3. O6cnyronyBaHHt ra peMoHr al(yMynsropHux 6arapert.

4. Eygonaranpvrnql,ru aii Au3enfl renroeogis.

5. flpncrocyBaHu.tr ra iHcrpyvrenr Anfl o6cnyronyBaHHtl ra peMoHry eneKrpuqFloro

ycrarr(yBaHH.rr roxoNtorzBis.

6. llpraaHarreHHr, 6y4ona ra o6cryroByBaHHf aBTo3rlerHoro rprrcrporo noKoNtorraniu.

7. flpuzrtaqeHHs, 6yaoeara rrpr4Hrluu .qii [aJrrrBHI4x Sopcyllor AH3en{ reunonosin.

8. llpuaHarreHHr, 5y4oea ra rrpr{Hrlvn gii cexuifi xonoAaJlbHl4Ka Ar'I3eJIti reilroBocil3.

9: flpusnaqeHH{, 6y4ona ra rrpr,rHrlran lii IaJI?IBHI{x Hacocis Bllool{oro 'rl{oKy lJu3cJnr

reurososie.

1 0. Klacu$iraqia, 6y.4oea ra KoHcrpyxqix r{roBl4x ABpIfyHlB reIIJIoBo3lB.

11.Eyaona, rprrcHaqeHHfl ra rplrHrlzn 4ii npuSopin yuparlinHt rarlbMaMla Jloltor,toruniB.

1 2. Ey4ona, rpl43HaqeHH-a ra npl4Hrlzu 4ii nonirpoposno4imsarin.

< A  r r  -

lJ. yMOBH pooorH By3nlB JIoKoMorrrBlB.

1 4.MerolLI peMoHry eysuie noroiraorzein.

1 5 . Cnoco 6u z' eyuaHHt Aereilefi lot<otttornsiB.

l6.ItnacuSiraqk, 5y21oea ra r{oucrpyrqix 4onowrixurrx MarrI4I-I rlol(oMolllBis.

17.Meroau gruiqnenHt roBepxoHb nysnin noKoMorxsie.

18.Buara curutarin, ix upzsHaueHH-f raBuau.

I

3 Kpurepifi oqinroBaHHfl

Koxne rrr4TaHHfl :vrae 3 iuonipnrzx ni4noni gefi, z.f,Kt4x oAHa e rIpaBI4nbHoIo. Hanporu

rpaBr4nbHoi eiAuoeigi, a6irypieur rroBI4HeH:po6urvI oAHy 3 BKa3aHrrx Hnx{qe:

<<X a5o V>

llpra ncraHoBJreHHi rcinrxox 6ya" flKnx ro3Har{oK B oAHoMy nuraHui niAnoriAr,

BBaxaerbcx HenipHoro.

BunpaBJreHHr B no3HaqKax niAnoeiAefi, .qKi :podnerii adirypienronr niu -taa

TecryBaHHr;.3 ftoro ycnoi 3atrBu :anipxrorrcl ni4nucovt BaKrlaAar{a, n1o ilpoBolil4'rb

TecTyBaHHt.

3a ni4nonili na eci nuraH:nx a6irypienr uoxe orpl4Maru 120 5anin. Bara oTxniei

ripaBl4JrbHoi nignoniai na o.{He rIIITaHH.{ craHoBrITs 4 6um.

OqinrcsaHH-fl TecryBaHns" n qilovry rpoBoAl4rbcfl. 3a 2A0 5afis, iloqzHalo'{u siA 80

OAJIlB.
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1 Загальні відомості  

 

Вступні випробування прийому на підготовку та здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра спеціальності 273 

Залізничний транспорт, освітньої програми «Технічне обслуговування і ремонт 

вагонів» проводяться у вигляді комплексного фахового випробування з фахових 

дисциплін. 

Фахове вступне випробування – це комплексне кваліфікаційне випробування, 

метою якого є перевірка знань на практичних навичок абітурієнтів з дисциплін, що 

відносяться до циклу фундаментальних та професійно – орієнтовних. 

Завдання до фахового вступного випробування містять питання з наступних 

базових дисциплін, які були отримані у закладах професійно – технічної освіти, що 

проводять освітню діяльність, пов’язану із здобуттям робітничої професії. Перелік 

дисциплін:  

- Автоматичні гальма вагонів; 

- Обслуговування рухомого складу; 

- Технічна експлуатація залізниць та безпека руху; 

- Будова вагону (конструкція вагонів); 

- Електричні апарати та кола вагонів; 

- Організація перевезень пасажирів та вантажу; 

- Технологія ремонту вагонів; 

- Охорона праці. 

Під час підготовки до фахових випробувань абітурієнтам рекомендується 

повторити вивчений матеріал та скористатися рекомендованим списком літератури. 

Нижче наводяться основні питання що будуть входити до змісту тестових 

випробувань.  

 

 

 

 

 

 

 



2 Предметні складові вступного випробування    

Перелік основних питань до тестових випробувань поділяються за двома 

напрямками здобутих робітничих професій:  

1 Пов’язані з обслуговуванням та експлуатацією пасажирських вагонів; 

2  Пов’язані з експлуатацією та ремонтом пасажирських або вантажних вагонів. 

 

2.1 Перелік предметних складових вступного випробування  

(Пов’язані з обслуговуванням та експлуатацією пасажирських вагонів).  

1. На який відстані від останнього вагону можна обходити поїзд при переході 

станційних колій? 

2. Який вид інструктажу необхідно провести з новоприйнятими працівниками до 

початку роботи безпосередньо на робочому місці? 

3. Хвіст поїзда поштово- багажного і пасажирського в день і в ночі під час руху на 

одноколійних і правильною і неправильною колією на двохколійних ділянках 

позначаються. 

4. Відстань від петардами при огородженні пасажирських та вантажних поїздів 

повинна бути. 

5. Система опалення існує для підтримання температури в вагоні. 

6. Яка допускається норма ваги ручної кладі в пасажирських вагоні? 

7. Який вік дитини дає право придбати дитячий проїзний документ? 

8. Призначення сигналізації контролю нагріву букс. 

9. Як працює СКНБ ( система контролю нагріву букс) при механічному 

пошкодженні? 

10. Які контрольно – вимірювальні прилади є на розподільному щиті? 

11. Яке гальмівне обладнання розташоване під пасажирським вагоном? 

12. Звуковий сигнал “ загальна тривога ”  

13. Номінальна ширина колії між внутрішніми гранями головок рейок на прямих 

ділянках повинна бути.  

14. За який час до прибуття до станції призначення необхідно попередити 

пасажирів? 

15. Скільки раз на день проводиться вологе прибирання в вагоні? 

16. Які види електричного освітлення застосовуються в пасажирських вагонах? 

17. При появленні переривчатого акустичного сигналу у СКНБ провідник повинен. 

18. При прийому вагону провідник зобов’язаний перевірити. 

19. Який звуковий сигнал подають працівники, щоб “ відпустити гальма ”? 

20. Якою водою поповнюють систему водопостачання? 

21. Скільки раз на день провідник повинен забезпечити чаєм пасажирів в фірмовому 

поїзді? 

22. На яку відстань не можна підходити до обірваного контактного дроту? 



23. Як подається звуковий сигнал “ стій ” при русі поїздів? 

24. Призначення акумуляторної батареї. 

25. Який з типів випробування визначається по дії гальм останніх двох вагонів в 

поїзді? 

26. Яка цифра пасажирського вагону вказує на його тип? 

27. Водяний калорифер підігріває повітря у вагоні за рахунок чого? 

28. Огородження пасажирського поїзда при вимушеній зупинці на перегоні 

виконується наступним яким чином? 

29. За допомогою чого вимикається розподільний щит у випадку аварії? 

30.  Швидкість руху пасажирського поїзда при виявленні повзуна від 1 до 2 мм до 

найближчого ПТО. 

31. За допомогою чого вимикається розподільний щит у випадку аварії? 

32.  Які види планових ремонтів передбачені для пасажирських вагонів? 

 

 

2.2 Перелік предметних складових вступного випробування  

(Пов’язані з експлуатацією та ремонтом пасажирських або вантажних вагонів) 

 

1. Якщо при відпуску не спрацювали гальма вагона, що необхідно знати. 

2. Допустима товщина гребня для вантажних вагонів складає. 

3. На якій відстані від останнього вагону можна обходити потяг при переході 

станційних колій? 

4. Забороняється випускати в експлуатацію і допускати до руху в поїздах рухомий 

склад з вертикальним підрізом гребеня колісної пари висотою понад. 

5. Номінальна ширина колії між внутрішніми гранями головок рейок на прямих 

ділянках повинна бути. 

6. Звуковий сигнал “ відпустити гальма ” при випробуванні гальмі. 

7. Які види дисциплінарної відповідальності працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 

8. Який вид інструктажу необхідно провести з новоприйнятим працівником до 

початку роботи безпосередньо на робочому місці? 

9. Який звуковий сигнал подається при гальмуванні до їх працівників, що 

обслуговують поїзд. 

10. Рама вантажного вагона спирається на візок. 

11. Дворядні, трирядні пружини використовують. 

12. Який з кранів призначений для від’єднання повітророзподільника від гальмівної 

магістралі та його з’єднання з атмосферою? 

13. Назвіть призначення стоп – крану. 

14. Допустима величина повзуна на поверхні кочення колеса допускається. 

15. Після повного опробування, оглядачем заповнюється довідка форми. 

16. Різниця у висоті між повздовжними вісями автозчепів у вантажному поїзді 

допускається не більшою. 



17. Як позначається хвіст пасажирського поїзда під час руху на одноколійних і 

правильною та неправильною колією на двоколійних ділянка? 

18. Що являється джерелом живлення високовольтної мережі у централізованій 

системі електропостачання вагонів? 

19. Які з цих виробничих пунктів призначені для виконання планового деповського 

ремонту та поточного ремонту вагонів? 

20. Призначення сигналізації контролю нагріву букс. 

21. Абсолютним шаблоном вимірюють. 

22. Ресорний комплект візка типу 18 – 100 складається. 

23. Поглинальний апарат служить. 

24. На якій балці рами знаходиться підп’ятник. 

25. Товщина обода вантажного вагона повинна бути. 

26. Сигнал “ загальна тривога ”. 

27. Котел цистерни кріпиться до рами жорстко. 

28. При скороченому випробуванні автогальм перевіряється стан гальмівної 

магістралі за дією гальм. 

29. Товщиноміром вимірюють. 

30. Назвіть призначення пунктів технічного обслуговування ( ПТО ) вагонів. 

 

 

3 Критерій оцінювання  

 

Кожне питання має 3 імовірних відповідей, з яких одна є правильною. Напроти 

правильної відповіді, абітурієнт повинен зробити одну з вказаних нижче: 

«А або Б» 

При встановленні кількох будь яких позначок в одному питанні відповідь 

вважається невірною. 

Виправлення в позначках відповідей, які зроблені абітурієнтом під час 

тестування, з його усної заяви завіряються підписом викладача, що проводить 

тестування. 

 

Кількість 

завдань 

Максимальна кількість 

балів за відповідь 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

0 80 Участь в оцінюванні 80 

1-30 По 4 балів кожне 
Правильно обрана та 

записана відповідь 
120 

  Усього балів 200 

 

 

 

 



Перевідна система оцінювання 
 

200 бальна шкала Рівень оцінювання навчальних досягнень 

80  

Початковий 81-103 

104-139 Середній 

140-167 Достатній 

168-200 Високий 
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1 3ara.rrrui siAoN{ocri

Bcrynui euupoSyn a:H:Hfi upufiovry Ha ni,4roroer<y Ta s4oSyrrx oceirHlo-

reanisiraqifinoro pienx saxonoro MoJIoAIUofo 6arcatanpa cneqialrHocri 273

3arisHrqHr,rft rpaHcrrop! oceirHroi ilpofpaMl4 <TexHi-IHe o6cnyronyBaHH{ Ta

peMoHT npucrpoie eJrer(Tpoilocrar{aHHtl :ali:HNqr>> IIpoBoAflTbOf y ezruqAi

KoMtIrIeKcHofo S axoeoro eraup o 6ye alHfi' s S axorux'4ucqznlin'

Oaxone BcryrrHe BI4rIPooYBaHHfl' qe KoMrIJreKOHe r<eani$ir<aqifiHe

nraupoSyn arr:Frfr, MeTOro flKOfO e uepeeipra 3HaHb Ha IIpaKTuqHIIX HaBr{r{oK

aSirypienrin 3 Ar4crlr4unin, III0 ei4nocxrrcx .4o IIZKny syn4aueHraJlbHl{x ra

npo$ecifiHo - oPieHroBHIax.

3an,4auur 4o $axoeoro BcTytlHoro er'rnpoSynaH]Hfl' NlicrtTb rII4TaHHfl Sasosnx

Aracqr,runiu, xni Synu orprznraHi y 3aKnaAax upo$ecifino - rexniqnoi ocnirz' IIO

npoBoAtrb oceirHlo 4ixlrnicrr, uon'.asany ig :4o5yruru podirnra'loi upo$ecii'

llepenir< AI4cIIunnlH :

- Errer<rporexrrira Ta eneKTpz.{Hi sla\,{iprcnallult;

- llporvrNcJloBa eneKTpoHira ra nair<ponpoqecopHa rexllira;

- Ko rrcrpyKllifi Hi Ta e JIeKTp orexHi.{Hi rr,rarep iarira ;

- EnerrPuqsi MarIu4HI4;

- EnerrPo[ocraqaHHt;

- oprauisaqis eKcnnyaraqii npracrpoin enel(rponocrarlaHHt;

- EnerrPuqni uePexi;

- Enercrprauni cranqii i niacrasqii;

- Oxopona nPaqi.

IIi.u .rac ui4roroeru ,4o Saxonr4x Br4rrpo6ynaur adirypieuraM peKoMeHAyerbctl

froBTopr4Tr4 er4e.reHlIft nrarepian TA CKOpI4CTaTI4CII peKoMeH,AOBaHI4M CIIIICKOM

nireparypu.

Httx.re HaBOASTbCfl OCHOBHi Ul{rannt qo 5y4yrs BXOAI4TI4 4O Snricry TecTOBI{X

BHIIpOoyBaHb.



2Ilepe.niK ocHoBHHx rrr{TaHb Ao recroBr{x nunpo6yBaHb:

i. IIdo co6oro .trBJrfl€ eneKrpr4qnzfi crpynr?
2. r{u 6y4e nporixarz eneKrpl4qnzfi crpyla, flKrrlo eneKTpraqHe KoJro posiurcueuo?
3. IIlo rar<e eneKrpr4qua uaupyra?
4. flxufr pe)KI4M po6ora eneKTpl4qHofo o6ra4HalrHr Ha3nBaerbcr uoirainam:.;ruyr?
5. flxuia pex(HM po6oru eneKTpl4rluzx xir na3LrBaerbcr KoporKr4M 3aMr4KanH.{N{?
6. -flx :'e4uyrorbc-s eneKTpaqsi rauun oceirrroeaJrbHoro rona?
7. 3a -sxraN{ 3aKoHoM slaiHroemcfl crpyM B cr{creMi sNaiHHoro crpy'uy?
8. llpn:naueHH{ erreKTpr{rrHoro ABi{fyHa.
9. V\.rosHe [o3Har{eHHr pe3r4cropin n eneKTpr4riHrzx cxeMax.
10. BrasHa'Irru :oanpyry, tKa alanaiproerbcfl BoJrbrMerpoM, rrKlrlo ni4onaa qiua no4inr<z
i xirirxicm no4ilor Ha -flri ni4xralulacx crpilra.
il. -f,rca Halpym B naHllrory, tKlr{o ei4ol,ro rcimricru uo4irorc ua sri sinxurruracn
crpini<a BoJrbrMerpy i qiua no4inr<ra?
12. fxuit crpyM B naHllrory, tKlqo ni4ouo r<imr<icrr no4irorc Ha sri r;inxururacx
crpinxa aMnepMerpy i qina no4inr<u?
13. Ir{o rpeda noAarr4 Ha eneKrpuqrwuianiqznrurar, rqo6 eiu upaqronae?
14. BrcaNiTb, rrdo s ueperiueHoro o6ra4uaHHfl flBrrflerrcs ra6ereu?
15. flxuia nrarepian He Mo)KHa Bl4Kopr4croByBara e -f,nocri crpyMoBeAyq[x qacrn11?
16. f{xuw rpr4naAoM nrzvripxerbc,s ereKTpu'rntrfr crpyrr?
17. flxa oAuHrarl-s ezuiproeaHHr Hanpyru?
18. -flxa onr4Hr4rl-f, euuiprcnannx onopy?
i9. -fli< ni4'e4Hyerbc.f, B rraHrlror aunepuerp?
20. flxa oAuHr4rlr nuvripionanHfl crpyrry?
21. II{o rloKaxte BonbrMerp, ui4rcruoqeuuir no rnno4ie BroprrHHoi o6uorxz
tpanc$opMaropa, .gKlrio repBI4HHy odrraoucy ui4xnrcuarr{ Ao nx{epena x{r{BJreHH-f,
nocrifisoro crpyruy?
22. ArcyrvryntropHa larapex ua 12 B. KoNHa 6anra aKyMyuropa Ha 2 B. Cxingz
aKyMyJurropHr,rx 6aHor B aKyMynxropi i _sx eoHra s'e4uaui?
23. fltu qoro rrpu3HarreHi eunpxnanx'ri?
2 4 . Haninup o ei4HrzKoer,rfi vrarepi an.
25. Cnoxueani, xri ei4uo aflTbcfl Ao repIrroi rcareropii .
26. Ocsonne o6la4HaHHr reuroeoi eneKrpocrauqii.
27. Ilfxata uouiuaJIbHI,IX Hanpyr An.s cnox{una.rie eneKTpr4r{uoi eneprii :uilruoro
cTp).My.
28. llpuuqvn aii KoHraKropa.
29. Bk qoro 3aJrex{Hrb Harrpyra xpory?
30. Aff qoro rpn3Har{enzft rpaucSopuarop?



3 Kpurepifi oqiuroBaHHfl

[ru ni4nori4efi rporroHy€rrcs 30 nldraHb. Ha xoxne nuranus. Aa€rbcfl. oAHa
npaBrrnbua ei4noriAr. KoxHa npaBunrHa ni4uoeiAr Ha oAHe r-rr4TaHnfl orliuroeruc"s 4
Sanarvru. Hanporu npaBr4JrbHoi sinnoniai a6irypieur rIoBI{HeH rlocraBxrrr oAHy 3
HaBeAeHI4x HE)Kqe no3uaqoK: " v " a6o " * ".

KoNue rrr4TaHHr uae 5 eapianrie ni4noni4eir., z r'rcux oAHa e npaBrrnnnoro. llptr
HaqBHocri rinrxox 6yar trKnx rlo3Har{oK Ao o.qHoro rrrrraHH-{ ei4noei4r BBaxraerbc.fl

HeBlpHOrO.

Bunpanreuux B ro3HaqKax niAnoeilefi spodneuux a6irypienronr nil qac

TecryBaHH-rr, rrpoBoA{Tbcr g fioro ycHoi 3afiBw Bl4Knanarry, xxuit npoBoAI4Tb
TecryBaHH-rr. BrznpanneHHtr sanipxrorrcx ni4ulacou Bvrr<raaav'a, qo npoBoAr{Tb
TecryBaHHrr.

llepeei4ua cr{creMa oqiurcnaHHrl

Ki.rrrnicrr
3aBnaHr,

MarccuvraJrbHa
rcimrcicrr 6anis sa

eituoeiAr

Kpurepii
oqiuroeaHHn

MarccnvraJrbHa
nirucicrr 6anie

0 BO Y.{acm e oqiHroeaHHi BO

1-30 llo 4 Sanis Kox{He
llpanumHo oSpaHa

TA3arruca6a
ni4nori4r

t20

Ycroro Sanie 200

240 dallsHa rrrKarra Pieeur ouinrcsaHHrr HaBqaJrbHr{x nocrrrHeHb
80

floqarxosufi81-103
104-139 Cepeanifi
140-r67 IocrarHifi
168-200 Bnconufi
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L 3aranuni eiAol'rocrt

Bcrynui euupoSynaHH{ nprafiovry ua niAroroBKy ra :4o6yrrs ocnirsro-

reani$irauifisoro pinHr $axonoro MoJroArroro 6ar<ananpa cneqia*socri 273

3anisHra.{Hrafr TpaHcnopr, ocsirHroi [porpaMr4 <Mosraxt, oSclyroByBaHHf, Ta

peMoHT aBToMaTI43oBaHI{X cI4cTeM KepyBaHHfl pyxoM Ha :alieuuuuouy

TpaHc[Iopr i>>nponoAqTbcf lyBI4|J l {AirouueKcHofo$axonoronranpo6ynaHHf3

Saxonnx Aucqranniu'

( D a x o n e B c T y n H e n r z n p o S y n a f l u f l , u e K o M I I J I e K c H e x e a r r i $ i r a l l i f i u e

nranpo6yn a}{ufl, MeTOIO flKOfo e nepenipxa 3HaHb Ha IIpaKTI4qHI{X HaBI4I{OK

a6irypieurin : gucqunriu, u.o eiAHocq*cs Ao r{r4r$ry $yn4ar'reHraJlbHr{x 
ra

upo$ecifino - oPieHroBHI4x'

3aeAaHHq AO Qaxoeoro BCTyIIHOfO nraupoSynaHH{ t\licrsrr III4TaHH{ 3

HacrynHr4x 6asoenx AI4CIIIi[liu, xxi 6ytru orpnuaui y 3aKJIaAax npo$ecifino -

rexHi.{uoi ocniria, uo tlpoBoAsrb ocnirslo Aisnrsicrb' roB'fl3any is r4o6yrrxv

po6irnrauol npo Qecii' llepenin Aracuunnin :

- ocHosr4 aBroMariaKa i AllcKperHi npracrpol crlB;

-Morrrax,oSclyfoByBaHHq'peMoHTiAiarilocrl4KallpllcrpoinCttr;

- Texui.{Ha eKcrrJlyarauir :arigHlaus ra 6egnera pyxy;

- ElerrPrauui enuiPronaHur;

- Elexrporrocraqauufl;

- Koncrpyi<uifiui ra eneKrporexHi'iHi rtaarepiantl;

- OxoPona nPaui'

IIi,u r{ac ni.4roroeru Ao $axonux nunpoSYeaur a6irYPieurav

peKoMeHAyeTbcr [OBTOpI4TI4 elae'-IeHufi ruarepia-n TA cKopllcTaTl|Qfl

peKoMeHAOBaHr4M OIII4CKOM nireparypn' Huxqe HaBOAflTbCfl ocHoBui nuranuq uo

6y.uym BxoAI{TI4 4o :lricry recroBl4x eranpo6ynaur'



2llepe.lriKIIpeAMeTHI{xcKJIaAoBI|xBcTy[HofoBIIIIpo6ynaurrn

1. Arrg I{ofo rreo6xiArro qepeAyBaHHg ''ttoltlpuocti'' g pefixonux rolax?

2. tttsqoro neoSxiAn i 4po celr-rpanc$oprra aropra?

3.!,nr BT4KOHaHHT po6ir g rexniqnoro o6cnyfoByBaHHt Bl{KOpI4CTOByroTbctr HOpMI4

uacy?

4'Koruyui4uopr.4KoByeTbcqsegnocepeAHbocrapurufieneKTpoMexauix?

5. flxuitrlJlaH He BXoAllTb B nepcIIeKTI4BHe nlauyeauul?

6. flrcaSopua orIrIarI'I npaui y eneKrporr'tonrepa?

7. Y upauieHr,lXa yMOBI4 npaui 6yttu eHsuaHi sx urxiAnUni, ale rlepe3 4erxufi uac

eorrli 3MiHUJIUCq. 3a nrufr. repN'liu po6oro.4anellb [oBI4HeH noIIepeA'I4TII

upauinuraKa rlpo sNainu nilrr i xotr'lnencaqifi?

8. r1u Mae IIpaBo npaUieHrax po3roprHyrl4 rpy'Uoenft 4oronip rro BJIacHoMy

6aNannro, qKrrlo po6oro4asellb He BI{KOHye yMoBI{ KOJIeKTI4BHO|o AofoBopy 3a

III4TaHr oxoPoHI{ nPaui?

9. Ha xxy ei4craHb Ao3BoJiteTbcfl HadrrraNyeaTllcb Ao HeoropoAxeHnx npono4in

qu qacTi4H KoHTaKTHoi rvrepexi, ulo nepe6ynarorr niA uanpyroro?

10. IJ{o co6oro flBIrfleeneKrpuqHrafi crpyrr?

1 1.9u 6yae uporircaU4 eneKrpl4qunfi crpyM' f,KIIIO eleKrpl4qHe KoJIo po:irrr<ue*ro?

1 2.UIo raKe eiIeKTpI'IrIHa nanpyra?

13. IIIo raKe eneKTpl4qHa npoei4uicm?

14. flt<uit'pexllM po6orra eneKTpI{I{Hofo o6raAgaHHg Ha3I4BaeTbc' rrolrirralrrrnrr,t?

15.flt<uit pexHM po6orra eneKTpI4r{HOfO O6laAsasus Ha3l4BaeTbct xoJIocTI4M

xoAov?

t6.'4xuftpexllMpo6orueneKTpl'Iqsuxi<ilHa3l4BaeTbcqKopoTKI4M3aMl'lrassgu?

17, flxa, e4uyrorbct eJleKTprauui JIaMIII4 0CniuroeaJlbHofo rorra?

1g. flocniAosuo g,eAuaso 10 enexrpr4r{Hr4x JraMrroqoK. f'r< ztrairru :ropiry naMrly

6es eHrnlipIoBaJIbHI4x upunagin?

19. AxyrraynflropHa 6arapes. sa l2B. Koxna 6asra aKyMyJltrropa Ha 28' cr<inbl<u

aryMynsropHl4x 6anox B aKyMyJlrropi i sr souu s'eAHaui?



20.II\o IIoKaxe BoJlbrMerp, niAr<lroqesrafi Ao ngnoAis BropI4HHoi o6rvrorrlr

rpagcQopMaropa, sKrUo [epBI4HHy o6uo6y niAK;1to'{urll Ao Axepena XI'IBJIeHHI

nocrifinoro crPYuY?

2 1 . flprasuaqeHH{ 3axl4cHoro 3a3eMJlennq?

22 .f Ipuuulrn I ii rp au c S op M aro p a 3 aQH o B aH ufr sa?

23. Br<axirs s sKr4x cxeMax He Br4Kopr4croByrorrcs nanisuponiAullr<osi '4ioru{?

24. IJ{o ne uiAlsrae 3a3eMJIeHHro B eneKrpoycrauoerax?

25. BrcaNiru npusuarreHHf rexniqsoro o6cnyronynaunr?

26.Busua,Mru rlinY noAilr<ra aMnepMerpy' ffKlIIO IIIKaJIa na 34 r"rae 30 noAirOr?

27.Bwzua,rr4rr4 rriHy uoAirxu aMnepMerpy rrpr4 urxali sa 1A s 20 nonilraNau?

28. BraupflMlroBarri npnsuaueni Ans?

29.fiocloxl4Bal{innepruolxareropiieiftIocqrrcgraxicnoxusa.{i?

3 0. Hauieuponi4Hraxonufi rrlarepian?



3 KpurePifi ouiutoBanHr

Koxne rrr4TaHH.f, rr,tae 5 irvronipurax BiAnoei4efi' e {KI4X oAHa e [paBl{JIbHOIO'

HanporH [paBl,lnbHoi eiAuoei4i, aSirypieur [oBi4HeH apoSr,rrra oAHy 3 BKa3aHI{X

BKA3AHI4X IIUx{qE:

<X a6o Y>

,pu ncranoeneHHi rin'cox 6yar sKr4x [o3HaqoK B oAHoMy nura'si siAuosiAr

BBaxaerbcx HeniPuoro'

BranpaeneHH{ B ,o3HaqKax eiAnoeiAeir, sKi :podneui aSirypieuroM rIlA qac

TeoryBaHHf, e fioro ycHoi 3'flBr4 :anipxrcrrcr ui4nracorrn Br^KlaAarra' rrlo

npoBoAI4Tb TecryBaHHf, "

flepenilua cucreMa ouiurosaHHq

Mancnuallsna

ni.nr,nicru 6a.ninKprarePiI ouiH toeaHHtlMaKcuMa,{t,Ha

6a.nis sa eiAnosiAu

Kinuricru

3ABAAHb

Vqacru e ouiulosaHui

fu*rnono o6PaHa

3anI{caHa siAnoeiAsflo 4 6a:rie Ko)KHe

Vcuoro 6aris

Pffi; 
"tlt"tffi 

Hq HaBqarbHI'rx AocqrHeHt'
200 6a"nssa urKaJIa

floqar:xosllii

r40-16'l
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