
Контрольна робота 

з предмета: «ПТЕ та інструкції» 

для учнів гр.№12 

Варіант №1 

1.Основні вимоги до працівників залізничного транспорту. 

2. Які ви знаєте види габаритів? 

3.Як повинні розміщуватися станції, роз'їзди і обгонні пункти? 

Варіант №2 

1 Призначення ПТЕ залізниць України. 

2.Що таке габарит навантаження? 

3.Яка ширина колії та та які допускаються  відхилення від встановлених 

розмірів ширини колії? 

Варіант №3 

1.Які існують основні нормативні документи для працівників залізничного 

транспорту? 

2.Хто здійснює контроль за станом колії та споруд на залізницях? 

3.Хрестовини яких марок повинні мати стрілочні переводи? 

Варіант №4 

1.При яких несправностях забороняється експлуатувати стрілочні переводи і 

глухі пересічення? 

2.Які ви знаєте правила встановлення колійних знаків? 

3.Як повинні розміщуватися станційні пости? 

Варіант №5 

1.Що таке габарит рухомого складу? 

2.Як повинні бути обладнані сортувальні гірки? 

3.Що таке сигнал? 

 



Варіант №6 

1.Що таке блок-ділянка? 

2.Які ви знаєте обов язки працівників залізничного транспорту? 

3.Які основні сигнальні кольори використовуються в сигналізації? 

Варіант №7 

1.Що таке габарит наближення будівель? 

2.Які правила встановлення вхідних світлофорів? 

3.Що повинні забезпечувати пристрої електричної централізації стрілок та 

сигналів? 

Варіант №8 

1.Що мають забезпечувати пристрої диспетчерської сигналізації? 

2. Призначення АЛС. 

3.Яким повинен бути рівень напруги на струмоприймачі електрорухомого 

складу при постійному та змінному струмі? 

Варіант № 9 

1.Яка має бути  висота підвіски контактного проводу над рівнем верху 

головки рейки  на перегонах і станціях ? 

2.Як повинен відбуватися ремонт споруд та пристроїв? 

3.Який порядок утримання рухомого складу? 

Варіант №10 

1.Застосування та типи світлофорів по конструкції? 

2.Як обладнуються пасажирські локомотиви? 

3.Яка повинна бути відстань між внутрішніми гранями коліс у 

ненавантаженої колісної пари? 

Варіант №11 

1.Які існують вимоги до колісних пар? 

2. Що таке гальмова путь? 



3.Що таке контактна мережа? 

Варіант №12 

1.Дайте визначення, що таке локомотивна бригада. 

2.Що таке обгінний пункт? 

3.Що таке гальмівний путь? 

Варіант №13 

1.Яке призначення автогальм? 

2.Що таке нейтральна вставка? 

3.Що таке перегін? 

Варіант №14 

1.Яка має бути висота осі автозчепа над рівнем верху головок рейок? 

2.Що таке під їздна колія? 

3.Дати визначення, що таке пасажирський поїзд. 

Варіант №15 

1.Що таке роздільний пункт? 

2.Що таке сигнальний знак і що до них відноситься? 

Як здійснюється технічне обслуговування і ремонт локомотивів? 

Варіант №16 

1.Що таке станція? 

2.Дайте визначення, хто такий черговий по станції? 

3.Що перевіряється під час технічного обслуговування вагонів? 

Варіант №17 

1.Що таке стрілка? 

2.При яких несправностях забороняється випускати в експлуатацію 

локомотиви, моторвагонний та спеціальний самохідний рухомий склад? 

3.Що таке поїздні сигнали? 



Підказка!!! Скористуйтеся термінами, що застосовуються в ПТЕ (додаються) 

 

 

 

 

  


