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ПОЛОЖЕННЯ   

про проведення обласного конкурсу  

«Кращий за професією (транспортні дисципліни)» 

серед здобувачів освіти коледжів і технікумів Вінницької області 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу з фахової майстерності "Кращий за професією" (транспортні 

дисципліни) (далі – Конкурс) серед здобувачів освіти технікумів та 

коледжів незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - 

Учасники). 

1.2. Конкурс з фахової майстерності «Кращий за професією» − це змагання 

здобувачів освіти у практичному та творчому застосуванні здобутих 

знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх 

спеціалістів. 

1.3. Конкурс з фахової майстерності проводиться з метою: 

─ підвищення якості підготовки фахівців; 

─ системного вдосконалення навчального процесу, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу з фахової майстерності є: 

─ виявлення та розвиток обдарованої молоді, сприяння реалізації її 

творчих здібностей; 

─ стимулювання творчої праці здобувачів освіти, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; 

─ формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності; 

1.5. Керівником Конкурсу з фахової майстерності є Рада директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

1.6. Організатором та координатором Конкурсу з фахової майстерності є 

базовий навчальний заклад. 



1.7. Конкурс з фахової майстерності «Кращий за професією» – це практичне 

та творче змагання студентів, які вивчають відповідну дисципліну в 

поточному або закінчили її вивчати в минулому році. 

1.8. Під час проведення Конкурсу з фахової майстерності "Кращий за 

професією" обробка персональних даних учасників здійснюється 

відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

 

ІІ. Робочі органи Конкурсу 

 

2.1. Для організації та проведення Конкурсу з фахової майстерності 

створюється організаційний комітет, персональний склад якого 

затверджується наказом Голови Ради директорів. 

2.2. До складу оргкомітету Конкурсу входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники (за згодою). Головою оргкомітету призначається 

директор або один із заступників директора вищого навчального 

закладу, де проводиться Конкурс. 

2.3. Організаційний комітет: 

 розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення Конкурсу з фахової майстерності; 

 проводить реєстрацію Учасників Конкурсу; 

 укладає завдання для Конкурсу ; 

 визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на 

всіх його етапах; 

 надає практичну допомогу навчальним закладам вищої освіти в 

організації Конкурсу та забезпечує їх необхідними інформаційними 

матеріалами; 

 здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт 

Учасників; 

 за поданням журі визначає переможців Конкурсу; 

 сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової 

інформації; 

 надсилає вищим навчальним закладам результати участі кожного 

учасника; 

 складає звіт про проведення Конкурсу. 

2.4. До складу журі Конкурсу не входять педагогічні працівники закладу 

вищої освіти, на базі якого відбувається Конкурс. 

2.5. Членами журі можуть бути педагогічні працівники інших навчальних 

закладів, провідні фахівці підприємств, організацій області (за згодою). 

2.6. До складу журі не можуть входити особи, що є наближеними до 

Учасників Конкурсу. 

2.7. Журі Конкурсу очолює голова. Термін перебування головою журі – не 

більше трьох років. Голова має заступника та секретаря журі. Голова 

журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере 

участь у визначенні переможців. 

2.8. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в Конкурсі. 

2.9. Журі: 



 перевіряє конкурсні завдання Учасників і разом із оргкомітетом 

визначає переможців Конкурсу; 

 аналізує якість виконання учасниками завдань, виявляє типові 

помилки та оцінює рівень підготовки учасників; 

2.10. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу у базовому 

закладі вищої освіти створюється апеляційна комісія, чисельність і склад 

якої затверджуються наказом Голови ради директорів. До складу 

апеляційної комісії входять члени відповідних обласних методичних 

об’єднань, представники базового та інших закладів вищої освіти, 

наукових установ (за згодою). Члени апеляційної комісії не входять до 

складу журі та оргкомітету. 

2.11. Апеляційна комісія розглядає звернення Учасників Конкурсу щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду 

апеляцій комісія має право як підвищити оцінку зі спірного питання (або 

залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, не 

помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні 

підсумків Конкурсу. 
 

ІІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу 
 

3.1. Конкурс з фахової майстерності проводиться у два тури: 

І тур – на рівні окремого закладу вищої освіти; 

ІІ тур – на рівнів закладів вищої освіти області; 

Конкурс проводиться на базі навчального закладу, який визначається під 

час обласного методичного об'єднання, але не частіше одного разу за два 

роки. 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Конкурсу розміщується на 

сайтах Ради директорів та закладу вищої освіти, на базі якого проходить 

Конкурс. 

3.3. Для проведення Конкурсу заклад вищої освіти реєструє Учасника 

на сайті закладу де проводиться II етап Конкурсу за наведеною 

нижче електронною адресою. 

3.4. Оргкомітет І етапу Конкурсу підводить підсумки та рекомендує 

переможців І етапу для участі в ІІ етапі Конкурсу. Рекомендацією 

вважається заповнена оргкомітетом Заявка Учасника ІІ етапу 

Конкурсу, яка заповнюється на кожного Учасника окремо. 

3.5. Заявки учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Конкурсу на 

паперовому носії за підписом директора закладу вищої освіти в день 

проведення Конкурсу. Без наявності заявки, учасники не будуть 

допущені до Конкурсу. 

3.6. Директори закладів вищої освіти, здобувачі освіти яких беруть участь в 

Конкурсі забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Конкурсу. 
 

3.7. II етап Конкурс провести 22 травня 2020 року у Вінницькому 

технічному коледжі. 

Електрона реєстрація учасників відбуватиметься з 01.04.2020р. до 

30.04.2020р. Електронну заявку, завірену директором навчального 



закладу (Додаток Г) відправляти на електрону адресу 

figol.svitlana@gmail.com 

Початок Конкурсу об 11.00 год.; заїзд учасників, реєстрація, 

комбінування завдань – до 10.30 год. 

Для участі в обласному Конкурсі підбираються найбільш підготовлені 

студенти ІІІ-ІV курсів, переможці І етапу у кількості чотирьох осіб. 

Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної 

комісії II етапу Конкурсу затверджуються наказом Голови Ради 

директорів коледжів та технікумів Вінницької області. 

3.8.1. Склад оргкомітету: 

Голова оргкомітету – Рихлюк Віктор Петрович – заступник директора 

Вінницького технічного коледжу. 

Члени оргкомітету:  

Дяченко Володимир Анатолійович – Голова ОМО викладачів транспортних 

дисциплін, Барський коледж транспорту та будівництва національного 

транспортного університету; 

Фіголь Світлана Іванівна – завідувач електромеханічного відділення 

Вінницького технічного коледжу; 

Гуцаленко Олександр Володимирович – викладач Вінницького технічного 

коледжу; 

Ситніков Олександр Олексійович – викладач Вінницького технічного 

коледжу; 

Скерський Олексій Євгенович – викладач Вінницького технічного коледжу; 

Костюк Микола Олександрович – викладач Вінницького технічного 

коледжу; 

Гуменюк Сергій Антонович – викладач Вінницького технічного коледжу; 

Гринчук Олена Дмитрівна – викладач Вінницького технічного коледжу; 

Никитюк Микола Іванович – викладач Вінницького технічного коледжу. 

Організаційний комітет здійснює загальне керівництво заходом, визначає 

завдання для Конкурсу. 

3.8.2. Для оцінки робіт конкурсантів буде створене незалежне журі, яке 

підведе підсумки Конкурсу і визначить переможців. 

Журі буде обрано з числа провідних фахівців з даної галузі в день 

проведення Конкурсу: 

 голова (особа, що має досвід роботи в транспортній галузі та займає 

відповідальну керівну посаду); 

 працівник патрульної поліції; 

 медичний працівник (лікар-травматолог (хірург) або медична сестра); 

 спеціаліст з ТО та ремонту автомобілів (працівник СТО або 

автомобільного підприємства, що має значний досвід роботи). 

3.9. Участь у Конкурсі підтверджується сертифікатом за підписом голови 

оргкомітету.  

3.10. Проведення Конкурсу: 

3.10.1. Перед початком Конкурсу команди проводять презентації (назва 

команди, склад, лозунг тощо) тривалість до 1 хвилини; 

3.10.2. Капітани команд виконують жеребкування для участі в конкурсах; 

3.10.3. Вправи виконуються: 

1   Конкурсне завдання №1 і  Конкурсне завдання № 2 
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2   Конкурсне завдання №3 і  Конкурсне завдання № 4 

3   Конкурсне завдання № 5 

 

 

 

Конкурсне завдання №1 

Перевірка знань з правил і безпеки дорожнього руху 

 

Викладач-інструктор Гринчук Олена Дмитрівна 

Місце проведення  Комп’ютерний клас 

Обладнання робочого місця Персональні комп’ютери 

Програмне забезпечення https://vodiy.ua/dai/ (Нові 2019, категорія «В») 

 

Послідовність проведення конкурсу: 

1. Визначення номера ПК проводиться згідно командного 

жеребкування. 

2. Визначення конкурсного завдання проводиться програмним 

забезпеченням на робочому місці (20 випадкових питань). 

3. При розв’язанні завдань конкурсант має можливість пропустити 

питання (перехід до наступного питання). 

4. У випадку пропусків питань, після відповіді на двадцяте питання, 

конкурсант повинен повернутись до невирішених питань, інакше 

пропущені питання будуть зараховані як помилкові. 

5. Після відповіді на 20 питань конкурсант піднімає руку, що 

являється сигналом закінчення конкурсу та зупинкою часу 

виконання конкурсних завдань. 

 

Критерії оцінювання і нарахування балів: 

1. Першочерговим критерієм оцінювання є мінімальна кількість 

помилок. Якщо у конкурсантів однакова кількість помилок, то вище 

місце займе той, хто виконав завдання за менший час. 

2. За 1 місце нараховується 10 балів. За кожне наступне місце – на 

один бал менше: 

 1- результат 10 балів; 

 2- результат 9 балів; 

 3- результат 8 балів; 

 4- результат 7 балів; 

 5- результат 6 балів; 

 6- результат 5 балів; 

 7- результат 4 балів; 

 8- результат 3 бали. 

  



Конкурсне завдання №2 

Перша медична допомога 

 

Викладач-інструктор Никитюк Микола Іванович 

Місце проведення  Внутрішній майданчик коледжу 

Обладнання робочого 

місця 

Стіл, стілець, комплект надання домедичної 

допомоги 

 

Послідовність проведення конкурсу: 

1. Можливі типи пов’язок конкурсного завдання: 

- пов’язка голови; 

- пов’язка зап’ясного суглоба (імобілізаційна шина); 

- пов’язка коліна; 

- пов’язка голеностопного суглобу; 

- пов’язка вказівного пальця (фіксуюча пов’язка); 

- пов’язка грудної клітини; 

- пов’язка підборіддя. 

2. Шляхом жеребкування визначається тип пов’язки, який є 

однаковим для всіх конкурсантів. 

3. За сигналом судді учасники починають виконання завдання. 

4. При виконанні пов’язки повинен бути повністю використаний 

пакет перев’язочного бинта. 

5. По закінченні завдання конкурсант піднімає руку і суддя фіксує час 

виконання. 

6. Всі учасники шикуються в колону для оцінки якості пов’язок. 

Якість виконання визначається та аргументуються суддями.  

 

Критерії оцінювання і нарахування балів: 

1. Першочерговим критерієм оцінювання є якість виконання пов’язки. 

Якщо у конкурсантів однакова якість пов’язки, то вище місце займе 

той, хто виконав завдання за менший час. 

2. За 1 місце нараховується 10 балів. За кожне наступне місце – на 

один бал менше: 

1- результат 10 балів; 

2- результат 9 балів; 

3- результат 8 балів; 

4- результат 7 балів; 

5- результат 6 балів; 

6- результат 5 балів; 

7- результат 4 балів; 

8- результат 3 бали. 

  



Конкурсне завдання №3 

Проведення дефектування шийок колінчастого валу 

 

Викладачі-інструктори 
Ситніков Олександр Олексійович 

Гуменюк Сергій Антонович 

Місце проведення Внутрішній майданчик коледжу 

Обладнання робочого 

місця 

Верстак слюсарний, колінчастий вал, 

набір плоско-паралельних плит, лещата, 

мікрометр МК 25-55 мм та МК 55-75 мм ГОСТ 

6507-78 (ціна поділки - 0,01 мм) 

Документація 
Карта вимірювань з технічними умовами (див. 

додаток А) 

 

Послідовність проведення конкурсу: 

1. Конкурсанти вибирають один із семи запропонованих варіантів 

завдання. Номінальний діаметр корінних та шатунних шийок, 

міжремонтний інтервал шийок валу зазначено у завданні. 

2. Завдання полягає у вимірюванні діаметра вказаних у завданні 

чотирьох шийок (шатунних та корінних) та встановлення 

наступного номера ремонтного розміру. 

3. На робочому місці вибрати необхідне обладнання для проведення 

вимірювання шийки валу. 

4. Провести налаштування (калібрування) мікрометрів. 

5. Провести заміри та визначити діаметр шийок вказаних у завданні. 

Вимірювання проводити з точністю до 0,01 мм. Із запропонованих 

в другому стовпчику варіантів вибрати правильний розмір шийки. 

6. Із запропонованих в третьому стовпчику варіантів вибрати 

найближчий номер ремонтного розміру шийки. 

7. Відповідальна за конкурс особа фіксує час проведення конкурсу. 

 

Критерії оцінювання і нарахування балів: 

1. Першочерговим критерієм оцінювання є кількість правильних 

відповідей. Якщо у конкурсантів однакова кількість правильних 

відповідей, то вище місце займе той, хто виконав завдання за 

менший час. 

2. За 1 місце нараховується 10 балів. За кожне наступне місце – на 

один бал менше: 

1- результат 10 балів; 

2- результат 9 балів; 

3- результат 8 балів; 

4- результат 7 балів; 

5- результат 6 балів; 

6- результат 5 балів; 

7- результат 4 балів; 

8- результат 3 бали. 

 

  



Конкурсне завдання №4 

Визначення технічного стану елементів генератора 

 

Викладачі-інструктори Скерський Олексій Євгенович 

Місце проведення  Внутрішній майданчик коледжу 

Обладнання робочого  

місця 

Елементи генератора Г-250, верстак слюсарний, 

мультиметр цифровий, акумуляторна батарея, 

контрольна лампа 12 В, ваги, лінійка, 

штангенциркуль 

Документація 
Карта перевірки (див. додаток Б) 

Технічна характеристика генератора Г-250 

 

Послідовність проведення конкурсу: 

1. Вибрати необхідне обладнання для проведення робіт. 

2. Перевірити обмотки статора генератора. Фазні обмотки 

пронумеровані (1, 2, 3) 

3. Перевірити обмотку збудження генератора. 

4. Перевірити щітковий вузол. Щітки пронумеровані (1, 2). 

5. Перевірити випрямний блок генератора. Кожна пара діодів 

пронумерована (1, 2, 3). Конкурсант повинен визначити полярність 

діодів в кожній парі (прямої чи зворотної полярності). 

6. Результати вимірювань відмітити в карті перевірки. Із 

запропонованих варіантів вибрати одну відповідь. 

Примітка: При визначенні замикання обмоток на «масу» 

використовувати мультиметр. Обмотка вважається замкненою на «масу», 

якщо опір між обмоткою і «масою» менше 1 МОм. 

 

Критерії оцінювання і нарахування балів: 

3. Першочерговим критерієм оцінювання є кількість правильних 

відповідей. Якщо у конкурсантів однакова кількість правильних відповідей, 

то вище місце займе той, хто виконав завдання за менший час.  

4. За 1 місце нараховується 10 балів. За кожне наступне місце – на 

один бал менше: 

1- результат 10 балів; 

2- результат 9 балів; 

3- результат 8 балів; 

4- результат 7 балів; 

5- результат 6 балів; 

6- результат 5 балів; 

7- результат 4 балів; 

8- результат 3 бали. 

 

  



Конкурсне завдання №5 

Водіння автомобіля «ЗМІЙКА» з м’ячом 
 

Викладачі-інструктори Костюк Микола Олександрович 

Місце проведення  Внутрішній майданчик коледжу 

Обладнання робочого 

місця 

Автомобіль ГАЗ 3110 «Волга», м’яч футзальний №4, 

підставка магнітна (див. Додаток В)  

Документація Схема руху (див. Додаток В) 
 

Послідовність проведення конкурсу: 

1. На початок конкурсу автомобіль повинен бути встановлений на 

стартовому майданчику обмеженому розміткою. 

2. В автомобіль сідають конкурсант та інструктор. 

3. Конкурсант виконує підготовчі операції (сидіння, дзеркало 

заднього виду). 

4. За вказівкою інструктора конкурсант запускає двигун. 

5. Інструктор інформує суддю про готовність до руху. 

6. Суддя дає сигнал «старт» і одночасно вмикає відлік часу. 

7. За сигналом судді конкурсант вмикає передачу і починає рух. 

8. Рух здійснюється плавно для запобігання падінню м’яча. Падіння 

м’яча вимагає від конкурсанта повної зупинки автомобіля, вихід з 

автомобіля і власноручної установки м’яча на підставку, з 

послідуючим продовженням виконання вправи. 

9. Після виконання конкурсного завдання конкурсант повинен 

встановити автомобіль на стартовий майданчик. Автомобіль 

вважається правильно встановленим, якщо його контури не 

виступають за розмітку майданчика. 

10. Конкурсант зупиняє двигун, вмикає 1-шу передачу, встановлює 

автомобіль на стоянкове гальмо. 

11. З дозволу інструктора конкурсант виходить з автомобіля. 

12. Суддя зупиняє час в момент закриття дверей автомобіля. 
 

Критерії оцінювання і нарахування балів: 

1. Першочерговим критерієм оцінювання є мінімальна кількість 

помилок при виконанні завдання (фальш-старт, наїзд на конус, 

непередбачена зупинка двигуна, неточність встановлення 

автомобіля на стартовий майданчик (умовний гараж) після 

завершення вправи). Одна помилка – мінус один бал. Якщо у 

конкурсантів однакова кількість помилок, то вище місце займе той, 

хто виконав завдання за менший час. 

2. За 1 місце нараховується 10 балів. За кожне наступне місце – на 

один бал менше: 
 1- результат 10 балів; 
 2- результат 9 балів; 
 3- результат 8 балів; 
 4- результат 7 балів; 
 5- результат 6 балів; 
 6- результат 5 балів; 
 7- результат 4 балів; 
 8- результат 3 бали. 



ІV. Учасники Конкурсу 

4.1. У І етапі Конкурсу беруть участь всі бажаючі здобувачі освіти 
коледжів і технікумів Вінницької області незалежно від форм 
власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у 
цих  закладах вищої освіти. 

4.2. У ІІ етапі Конкурсу заклад вищої освіти представляє переможець І 
етапу, що посів перше місце.  У випадку неможливості  ним взяти 
участь, до Конкурсу допускаються учасники, які посіли ІІ та  ІІІ місця 
відповідно. 

4.3. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово 
звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки 
виконаних ними завдань протягом однієї доби після оголошення 
результатів  Конкурсу. 

4.4. Учасники ІІ етапу Конкурсу повинні мати при собі студентський 
квиток та залікову книжку. 

V. Підведення підсумків Конкурсу 
5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є 

переможцями Конкурсу і нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступенів відповідно. У разі втрати диплом не поновлюється. 

5.2. Переможці Конкурсу визначаються оргкомітетом на підставі рішення 
журі за сумарною кількістю балів та затверджуються наказом Голови 
Ради директорів. 

5.3. Переможці конкурсу визначаються журі за кількістю набраних балів. 
Переможці визначаються за кожен конкурс та в командному заліку. 
Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 
70%, ІІ ступеня - 60%, ІІІ ступеня - 55% від максимально можливої 
сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість 
переможців не може перевищувати 30% від загальної кількості 
Учасників. У разі перевищення кількості переможців оргкомітет 
залишає за собою право корегування їх кількості при підведенні 
остаточних підсумків Конкурсу. 

5.4. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. У випадку, якщо 
рівну кількість балів набрали декілька Учасників, вони можуть 
претендувати  на нагородження дипломом І ступеня. 

5.5. Для керівників учасників Конкурсу буде проведено майстер-клас: 
Організація та проведення обласних конкурсів і олімпіад. Учасники 
майстер-класу отримають сертифікати, що відповідають Порядку 
підвищення кваліфікації. 

VІ. Фінансування Конкурсу 

6.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок організаційного внеску (250 грн.) з команди учасника 
Конкурсу. 

6.2. Витрати на відрядження Учасників та педагогічних працівників до 
закладу вищої освіти, на базі якого проводиться ІІ етап Конкурсу, 
здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони 
навчаються або працюють. 

 

Розроблено оргкомітетом обласного Конкурсу 
«Кращий за професією (транспортні дисципліни)». 

Протокол №1 від 11 листопада 2019 року 
Голова оргкомітету _________ В.П. Рихлюк  



Додаток А – Карта вимірювань колінчастого валу 

 

Вид робіт:              Проведення дефектування шийок колінчастого валу 

Навчальний 

заклад

 _________________________________________________________________  

Конкурсант 

(ПІБ)

 _________________________________________________________________  

№ шийок валу: шатунні: №1; №3. 

корінні: №1; №5. 

Номінальний діаметр шийок: корінних: №№ 1 - 4  – 65,00мм; №5 – 70,00мм 

шатунних — 53,00 мм. 

 

№ 

шийки 

валу 

Розмір шийки, мм Варіант відповіді  Примітка 

1 

Шатунна 

52,95   

52,96   

52,97   

52,98   

52,99   

1 

корінна 

64,94   

64,95   

64,96   

64,97   

64,98   

3 

шатунна 

52,95   

52,96   

52,97   

52,98   

52,99   

5 

корінна 

69,94   

69,95   

69,96   

69,97   

69,98   

Загальна кількість правильних відповідей ________________ 

Час виконання завдання                                  ________________ 

 



Додаток Б – Карта перевірки елементів генератора 

 

Вид робіт: Визначення технічного стану елементів генератора 

Навчальний заклад_________________________________________________ 

Конкурсант _______________________________________________________ 

Номер генератора__________________________________________________ 

 

Елементи 

генератора 
Несправність, дефекти Примітка 

Статор генератора   

- фазна обмотка 1 
□ справна, □ обрив, □ замикання на 

масу 
 

- фазна обмотка 2 
□ справна, □ обрив, □ замикання на 

масу 
 

- фазна обмотка 3 
□ справна, □ обрив, □ замикання на 

масу 
 

Обмотка збудження 
□ справна, □ замикання на масу, 

□ обрив, □ міжвиткове замикання 
 

Щітковий вузол   

- щітка 1  □ замінити, □ придатна  

- пружина 1  □ замінити, □ придатна  

- щітка 2  □ замінити, □ придатна  

- пружина 2  □ замінити, □ придатна  

Діоди прямої 

полярності 

 
 

      -    діод 1 □ справний, □ обрив, □ пробій  

      -    діод 2 □ справний, □ обрив, □ пробій  

       -   діод 3 □ справний, □ обрив, □ пробій  

Діоди зворотної 

полярності 

 
 

      -    діод 1 □ справний, □ обрив, □ пробій  

      -    діод 2 □ справний, □ обрив, □ пробій  

       -   діод 3 □ справний, □ обрив, □ пробій  

                          

Загальна кількість правильних відповідей ________________ 

Час виконання завдання                                  ________________ 

 

 

 



Додаток В – Схема руху автомобіля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри м’яча, та підставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г  

            

ЗАЯВКА 

учасника обласного Конкурсу 

 «Кращий за професією» (транспортні дисципліни)  

  серед здобувачів освіти коледжів і технікумів  

Вінницької області 

 

ЗАКЛАД вищої освіти:  

Повна назва 

_________________________________________________________________ 

ДИРЕКТОР: 

ПІБ_______________________________________________________________ 

Здобувач освіти: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

_________________________________________________________________ 

Спеціальність 

_________________________________________________________________ 

Курс, група 

_________________________________________________________________ 

Номер студентського квитка 

_________________________________________________________________ 

Номер залікової книжки 

_________________________________________________________________ 

Протокол рішення журі внутрішнього конкурсу ( №____ дата_____)_______ 

КЕРІВНИК: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)________________________________________________________ 

Контактний телефон 

_________________________________________________________________ 

E-mail 

_________________________________________________________________ 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА: 

ПІБ______________________________________________________________ 

Контактний телефон 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________                                    ____________________ 
                             Дата                                                                                                    Підпис директора 

 

М.П.                      
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