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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

         Курс «Іноземна мова (галузева)» є важливою частиною підготовки 

  молодших бакалаврів до науково-практичної діяльності. 

        Робоча навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова (галузева)» є 

нормативним документом ВСП «Одеський автомобільно-дорожний фаховий 

коледж Одеського національного політехнічного університету»,(далі ВСП 

«ОАДФК ОНПУ»),  який розроблено цикловою комісією іноземних мов на 

основі освітньо-наукової програми підготовки відповідно до навчального 

плану підготовки здобувачів ступеню вищої освіти молодший бакалавр – 14  

Електрична інженерія, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка», для студентів денної форми навчання. 

         Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами програми  

підготовки молодшого бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»  та   семестрової системи організації 

освітнього процесу в ВСП «ОАДФК ОНПУ». Програма визначає обсяги 

компетентностей, які повинен опанувати студент відповідно до освітньо-

наукової програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Іноземна мова (галузева)». 

        Дисципліна призначена для засвоєння студентами теоретичних знань з 

іноземної мови і набуття практичних навичок із діяльності логіста, 

організації міжнародних і внутрішніх транспортних перевезень, збереження 

та  завантаження різних видів товарів, формування ланцюгів поставок з 

турботою до людини та довкілля.  

     Мета вивчення дисципліни:  

формування у студентів загальних та професійно орієнтованих 

комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і 

прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування; 

ознайомлення  з нормами сучасної англійської мови в професійному 

спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення 

професійних документів;  

розвиток вміння та вдосконалення навичок, необхідних для вивчення 

лексики наукового та професійних термінів і понять; 

формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами;  

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 
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    Завдання вивчення дисципліни: 

формування ділового мовлення в усній та писемній формах, складання з 

точки зору структури і відповідних вимог окремих ділових паперів; 

формування у студентів вільного користування лексикою побутового та 

технічного характеру; 

підвищення загального рівня культури ділового спілкування; 

збагачення словника студентів термінологічною, фаховою лексикою, 

навчити вільно орієнтуватися у словнику англійської мови, правильно 

використовувати його залежно від сфери й мети спілкування; 

оволодіння практичними навичками в іншомовному спілкуванні, 

актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів 

з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і 

країнознавчих текстів, пошуку нової текстової, графічної, аудіо та 

відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах. 

Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на творче застосування 

отриманих знань у їх практичній діяльності. 
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2. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Структурування навчальної дисципліни за семестровими та змістовими 

модулями здійснюється на основі навчального плану підготовки здобувачів 

ступеню вищої освіти молодший бакалавр та навчальної програми 

дисципліни. 

Структура і обсяг дисципліни у годинах за видами навчальних занять, 

обсяг часу на СРС, вказані в таблиці 1. 

 

            Таблиця 1 – Склад і структура дисципліни 

             Кyрс та семестр вивчення за навчальним 

              планом 

         1 кyрс 

        1 семестр 
        Всього 

Кількість кредитів ЕСТS 3,5 3,5 

Кількість семестрових модулів 1 1 

Повний обсяг часy, год. 105 105 

В томy числі, кількість аудиторних занять, 

год. 

56 56 

 

 

лекційних - - 

3 ниx: практичних 56 56 

 лабораторних - - 

Обсяг часy на СРС, год. 49 49 

   Підсумкова форма контролю 

Е – екзамен 
Е Е 
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2.1 Розподіл обсягу за семестрами та модулями 

Дисципліна викладається один семестр і розподіляється на три 

змістових модуля. Найменування змістових модулів, розподіл часу між 

змістовими модулями та видами аудиторного навантаження / СРС з 

дисципліни, зведено до таблиці 2. 

Таблиця 2 - Розподіл часу між змістовими модулями та видами аудиторного 

навантаження/СРС за семестрами 

№ Найменування змістових 

модулів 

Кількість годин (ауд/СРС) 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

І СЕМЕСТР 

Семестровий модуль 1 Особливості професійної сфери діяльності.              

1 Сучасне автомобільне 

виробництво. 

Електрообладнання у 

автомобілі та його технічне 

обслуговування. 

 

- 

26 19 

2            Системи. Техніка безпеки. -  20 16 

3             Робота. Ділове спілкування. - 10 14 

Всього - 56 49 
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                  2.2 Лекційно - практичні заняття 

І СЕМЕСТР 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Змістовий модуль 1 

Сучасне автомобілебудування. Електрообладнання у автомобілі та його 

технічне обслуговування. 

Тема 1: Історія автомобілебудування 

1.1. Історія створення автомобіля. 

1.2. Перші автомобільні компанії. Автомобільні бренди. 

1.3. Перспективи автомобілебудування. Сучасні тенденції. 

Тема 2:  Електрообладнання автомобілів 

2.1 Система запуску. Електричний стартер і технологія автоматичного    

       старт - стопа. 

2.2 Система запалювання. 

2.3 Акумулятор. 

2.4 Генератор. Принцип роботи. 

Тема 3:  Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання  

                автомобілів 

3.1 Технічна експлуатація електрообладнання автомобіля. 

3.2 Інструкції з експлуатації електрообладнання автомобіля.  

3.3 Профілактичне обслуговування та ремонт електрообладнання  

      автомобіля. Види і методи. 

3.4 Пошук і усунення несправностей електрообладнання. 

3.5 Передзимове технічне обслуговування. 

3.6 В автосервісі. Розмовний стиль мови. 

Змістовий модуль 2 

Системи. Техніка безпеки. 

Тема 4:  Системи двигуна 

4.1 Система живлення. 
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4.2 Система змазки. 

4.3 Система вихлопу. 

4.4 Система охолодження. Радіатор. 

Тема 5:  Інструкції з техніки безпеки при ремонті автомобіля 

5.1 Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням.   

5.2 Інструкція з техніки безпеки при зварювальних роботах. 

5.3 Організація робочого місця. 

5.4 Робочий день в автосервісі. Застосування засобів індивідуального   

      захисту та спецодягу при ремонтних роботах. 

5.5 Інструкція з використання вантажопідіймальних механізмів. 

5.6 Інструкція при роботі з шино- монтажним обладнанням. 

Змістовий модуль 3 

Робота. Ділові папери. 

Тема 6:  Кар'єра 

6.1 Пошук роботи. Оголошення. 

6.2 Ділове листування. Види ділових листів. 

6.3 Структура ділових листів. Написання ділових листів. 

6.4 Ділові якості. Рекомендаційний лист. Заповнення анкети. 

6.5 Співбесіда при прийомі на роботу. Написання резюме та CV. 
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2.3 Лекційно - практичні заняття 

      Мета лекційно-практичних занять - закріплення та подальше 

поглиблення теоретичних знань студента і набуття практичних умінь, що 

визначені освітньо – професійною програмою напряму підготовки.  

- формування у студентів умінь і навичок практичних дій, необхідних 

майбутнім фахівцям для грамотного виконання функціональних 

обов’язків;  

- розвиток у студентів професійно-ділових якостей; 

- формування у студентів інтересу до майбутньої спеціальності;  

- активізувати вживання лексики з вивчених тем в усному мовленні і 

читанні; 

- удосконалювати фонетичні навички студентів;  

- формувати вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(читанні, говорінні, аудіюванні, письмі, медіації);  

- формувати навички вживання лексичних одиниць та граматичних 

структур в усному мовленні студентів;  

- стимулювати у студентів ситуативне мовлення англійською мовою;  

- розвивати вміння діалогічного мовлення;  

- збагачувати словниковий запас студентів; 

- придбання студентами навичок самостійної роботи. 

Завдання практичних занять полягає в навчанні, розвиткові та 

удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, 

діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу. Відповідно до стандартів 

ГСВО МОН України 

Внаслідок проведення лекційно-практичних занять студент повинен: 

      знати: 

- предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; 

- загальні вимоги до складання та оформлення професійних термінів і 

понять документів; 

- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

академічного та професійного мовлення; 

- терміни, професійні лексичні одиниці та фразеологію майбутнього 

фаху; 

- розмовні штампи та кліше при складанні ділової кореспонденції; 

- широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що 

є необхідним в академічній та професійній сферах; 

- норми ділового етикету і мовної поведінки; 

- особливості професійного спілкування; 
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- природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, 

щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в 

академічній та професійній сферах; 

- навики непідготовленої іноземної мови. 

      вміти: 

- читати, розуміти, перекладати тексти науково-технічного та 

професійного характеру зі спеціальності; 

- застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в академічному та професійному 

середовищі; 

- володіти культурою діалогу; 

- здійснювати аналіз тексту та вміти аргументувати його; 

- сприймати, відтворювати наукові фахові тексти та різноманітні 

професійні документи, ділові папери, вести ділові бесіди і переговори з 

професійних питань; 

- правильно вибирати мовні засоби в залежності від ситуації і 

особливості співрозмовника; 

- належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях 

повсякденного життя; 

- готуватися до публічного виступу; 

- розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, 

яким чином вони співвідносяться одна з одною; 

- дотримуватися етикету спілкування. 
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Таблиця 3 - Перелік тем і зміст лекційно-практичних занять 

Обсяг в 

годинах 

Назва та стислий зміст  

лекційно- практичного заняття 

Мета лекційно-практичного 

заняття 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

6 

 

 

 

1.Історія автомобілебудування 

Згідно теми, на завдання 

викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту) 

  

МЕТА - активізувати знання,  

вміння та навички студентів зі 

спілкування англійською  

мовою, розвинути аудіо-

фонетичні навички, навчити 

студентів бути активними 

творцями процесу навчання, 

навчитись систематизувати 

інформацію, закріпити за 

допомогою тренувальних  

вправ професійні терміни, 

прищепити інтерес до  

культури країни, мова якої 

вивчається, формувати 

практичні уміння і навички, 

необхідні в майбутній 

професійній  

діяльності. 

 

8 2.Електрообладнання 

автомобілів  

Згідно теми, на завдання 

викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту 

МЕТА - навчити студентів 

професійній лексиці, навчити 

робити резюме до тексту, 

формувати потреби у 

використанні професійної 

лексики, в читанні тексту з 

вилученням повної 

інформації; тренувати в зміні 

лінгвістичних кодів при 

спілкуванні. 

 

12 

 

 

 

 

3.Технічне обслуговування і 

ремонт електрообладнання  

автомобілів 

 Згідно теми, на завдання 

МЕТА - формувати вміння 

самостійно висловлювати 

думки, використовуючи 

професійну 

лексику, працювати над 
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викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту 

розвитком логічного 

мислення, світогляду, 

розвивати творчий потенціал 

студентів, навички 

колективної роботи,  

 

8 4.Системи двигуна 

Згідно теми, на завдання 

викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту 

МЕТА - розвивати мовну 

інтуїцію студентів, навички 

трансформації зорової 

інформації в мовленневу із 

застосуванням чужої 

лінгвістичної системи, 

розвивати вміння діалогічного 

мовлення; 

збагачувати словниковий запас 

студентів. 

 

12 5.Інструкції з техніки безпеки 

при ремонті автомобіля 

Згідно теми, на завдання 

викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту 
 

МЕТА - формувати вміння і 

навички в усіх видах 

мовленнєвої діяльності 

(читанні, говорінні, 

аудіюванні, письмі, медіації). 

практикувати в різних  

типах мовлення по темі  

заняття, використовуючи  

опорні схеми для складання 

розповідей. 

 

10 6.Кар'єра 

Згідно теми, на завдання 

викладача виконати: 

1. Вивчити терміни з даної 

тематики; 

2. Застосувати набуті навички 

при перекладі тесту (згідно 

МЕТА - використовувати форми 

і конструкції речень, що 

 характерні для професійного 

спілкування в 

електротехнічній галузі; 

вивчити тематичну лексику, 

комунікативні моделі до теми, 

складання функціональних 
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варіанту); 

3. Застосувати набуті навички 

при виконанні тестового 

завдання (згідно варіанту 

ситуацій з теми, обговорення 

за темою. 

   

 

Методичне забезпечення лекційно - практичних занять: методичні вказівки. 

 

2.4 Індивідуальна робота 

І семестр 

Індивідуальної роботи навчальним планом не заплановано. 

 

2.5 Планування самостійної роботи 

       Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

        Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи 

студентів  визначається навчальним планом підготовки здобувачів ступеню 

вищої освіти молодший бакалавр –141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» освітньо-професійної програми   «Обслуговування та 

ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів», для студентів денної 

форми навчання з урахуванням специфіки та змісту дисципліни, її місця, 

значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми. 

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт приведена в таблиці 

4. 

 

Таблиця 4 – Розподіл самостійної роботи 

№ пп Зміст роботи Кількість годин 

1 Підготовка до лекційних занять  - 

2 Підготовка до лекційно- практичних занять 34 

3 Індивідуальна робота (КР) - 

4 Підготовка до екзамену 15 

 Разом 49 

Методичне забезпечення самостійної роботи: методичні вказівки.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

І семестр 

при підготовці до лекційно-практичних занять 

1. Give the concept of battery capacity. 

2. Describe the list of maintenance operations performed during scheduled 

maintenance of the ignition system? 

3. Provide a list of major ignition system faults 

4. Explain the reason for the engine failure. 

5.  Provide a list and sequence of operations when setting the ignition timing. 

6. Describe the need to adjust the ignition timing when changing the engine 

load? 

7. Explain what the main elements of a starter are. 

8. Describe the conditions of starting the engine. 

9. List the main operations of maintenance-1 and maintenance-2 lighting and 

alarm systems. 

10. Explain the method of checking the headlights with regloscopes. 

11. Explain how the car wiper and windshield washer work. 

12. Describe the method of checking and adjusting signals and signal relays. 

13. Explain how to adjust the position of the wiper blades. 

14. Explain the essence of the electronic fuel injection control system with 

software control. 

15. Describe the method of diagnosing electronic systems of automatic control 

of the engine and transmission. 

16. Explain the features of electronic fuel control systems for automotive diesel 

engines. 

17. Explain the purpose of the sensors of automatic engine and transmission 

control systems. 

18. Describe the types of fuses used in car electrical networks. 

19. Describe the need to apply the requirements for the wire used in low voltage 

circuits of electrical equipment. 

20. Explain for what purpose wires of different colors are used on cars. 

21. How is a meeting reported? 

22. Why are minutes of the previous meeting always read at the next meeting? 

23. What questions are included in the agenda of a meeting? 

24. Are participants of the meeting actively involved in the discussions? 

25. Why is it important to have minutes in writing? 

26. Do you find the position of the Buyers substantiated? 

27. What losses were incurred by the buyers? 
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28. What could be the Sellers’ position in the dispute? 

29. What has a real chance to win the case if the matter is submitted to 

Arbitration? 

30. What is your education? Why did you choose this major? 

31. Tell me please about your working experience. Where did you work before? 

How long did you work there? What were your duties? Why did you leave? 

32. What is your current position? 

33. What are your duties? 

34. How long have you been doing this? 

35. What was the most rewarding experience in your life? Why? Describe it 

please. 

36. What is your greatest achievement to date? 

37.  What was the most challenging experience in your life? How did you deal 

with the challenge? 

38. How do you usually solve problems? 

39. What is your strongest personal characteristic? 

40.  What is the weakest point of your character? 

41.  Why do you want to take this position? Why do you want to work for us? 

42. How do you usually deal with stress? Are able to work under constant 

pressure? 

43.  How do you contribute to and benefit from them? 

44. Which was the world’s first real flying car? 

45. Who made the first mass-produced car? 

46. How can pollution be reduced? 

47. What is another strategy to make vehicle more efficient? 

48. What is the most effective way to generate energy? 

49. How can real environmental objectives be achieved? 

50.  What are the major ways of improving traffic fluidity? 

 

2.6 МОДУЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

В організації навчального процесу при вивченні дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль полягає у виконанні шести тематичних контрольних 

робіт і однієї модульної контрольної роботи; підсумковий контроль має 

форму письмового екзамену. 

Модульна контрольна робота складається з лексичних і граматичних 

завдань з вивчених тем. 
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Виконання модульної роботи полягає у виконанні лексичних і 

граматичних завдань: переклад технічних термінів, складання речень, 

вживання граматичних структур у реченні. 

На вивчення дисципліни за навчальним планом виділено 3,5 кредитів. 

Кредити, які виділені на дисципліну, розподіляються між тематичними 

роботами №№ 1 – 6 накопичувальною частиною дисципліни, модульною 

контрольною роботою №1 і екзаменом. 

 

І семестр 

Питання до модульної контрольної роботи №1 

1. Explain the purpose of the car battery and its requirements. 

2. Describe the principle of battery operation. 

3. Explain the structure of the battery. 

4. Provide a list of safety requirements when repairing electrical equipment in 

cars. 

5. Explain the essence of maintenance of batteries. 

6. Explain the purpose, requirements and principle of operation of the AC 

generator. 

7. Explain the principle of operation of the AC generator and its voltage 

change from the rotor speed. 

8. Describe the failures and malfunctions of AC generators, their causes and 

symptoms. 

9. Explain the purpose of the ignition system, its requirements and the purpose 

of the devices. Disadvantages of the system. 

10. Explain the purpose, structure and labeling of spark plugs. 

11. List the main faults of ignition systems and means of their search. 

12. Explain the purpose of the engine starting system, its requirements and 

starting conditions. Explain the principle of its operation. 

13. Explain the structure and principle of operation of the electric motor. 

14. Explain the purpose of measuring instruments and requirements for them. 

Classification of devices. 

15. Explain the principle of operation of pointing devices. 

16. Explain the purpose and structure of signaling devices. 

17. Explain the purpose and general structure of lighting devices. 

18. Explain the purpose and general structure of light signaling devices. 

19. Describe the development and implementation of electronic electronic 

control systems on cars and transmissions. 
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20. Describe the advantages of electronic fuel injection systems for gasoline 

engines. 

21. Explain the purpose of electronic system sensors. Classification. 

22. Describe the principle of operation of pressure and temperature sensors. 

23. Describe the principle of operation of position and displacement sensors. 

24. Explain the purpose and principle of operation of actuators of electronic fuel 

supply systems. Electromagnetic nozzles. Fuel pumps. 

25. Describe the specialized on-board information systems of cars. 

 

             Приклад білету до модульного контролю 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

для здобувачів ступеню вищої освіти молодший бакалавр 

освітньо-професійної програми  «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів  тракторів»  

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Семестр 1 

Навчальна дисципліна: «Галузева іноземна мова» 

 

Модульна контрольна робота №1 (15 балів) 

                                                       Module № 1                             Variant 1 

I   Translate from English into Ukrainian:                                          (5 points) 

    1. Accessories ____________________________________________________ 

     2. Blower________________________________________________________ 

     3. Driving Safety _________________________________________________ 

     4. Ease of maintenance  ____________________________________________ 

     5. Final drive _____________________________________________________ 

     6. Hydraulic pump ________________________________________________ 

     7. Installation___________ __________________________________________________ 

     8. Laboratory test__________________________________________________ 

     9. Pivot__________________________________________________________ 

     10. Rear axle_____________ ________________________________________ 
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IІ Put the words in the correct order:                                         (5 points)  

 1. three basic parts/consists of/the engine/and/the body/the automobile/the chassis 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 2. support/the frame/engine/and/the body/for/provides/power train members 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 3. the running gear/frame/with/wheels/includes/axles/and/springs 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 4.has/heater/stereotyperecorder/andsoon/conditioner/thebody/accessories/ 

windscreen 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  5. is/a/device/the clutch/friction 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ІІІ Complete the gaps with the correct form of the verbs in brackets: active or 

passive:                                                                                            (5 points) 

The history of transportation 1______ (go) back to the pre-historic ages when man 

2______ (learn) to live in groups and 3_______ (travel) extensively in search of 

food and shelter. The pre-historic transportation mostly 4_______ (consist) of 

walking and swimming (when required). Gradually, man  

5 _____ (learn) to use animals to carry himself, as well as his belongings. Use of 

animals as a means of conveyance 6_______(revolutionize) by the invention of the 

wheel, which can   7______ (give) the credit for changing the whole concept of it. 
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With time, man 8______ (want) speed as well as capacity in his transit. This need, 

as well as man's curious nature, subsequently 9 _______ (lead) to the invention of 

various machines, like steam engines and aircrafts. Transportation by road  

10 _____(be) probably the oldest mode of travel.  

 

 

2.7 Підсумковий контроль (екзамен) 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі письмового 

екзамену з екзаменаційними білетами встановленого в ВСП «ОАДФК 

ОНПУ» зразка та відповідно до положення ВСП «ОАДФК ОНПУ» про 

організацію навчального процесу в Автомобільно-дорожньому фаховому 

коледжі.  

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. General information about automotive electrical equipment.      

      Classification. 

2. Trends in the development of automotive onboard electrical equipment. 

3. Operating conditions of electrical appliances. Basic technical  

       requirements. 

4. Rechargeable batteries. Appointment. Requirements. 

5. Safety rules when charging the battery. 

6. Generators. Appointment. Structure and principle of work. 

7. Features. Design features of generators. 

8. Operation of power supply systems. Battery maintenance. Devices and  

      equipment for battery maintenance. 

9. Engine electric starting system. Its purpose. 

10. Starters. The principle of operation. 

11. Types of electric motors. 

12. Characteristics and schemes of electric starting systems. 

13. Operation of electric starting systems. Maintenance of start-up system 

      devices. 

14. Ignition systems. General Information. 

15. Devices of ignition systems. Circuit breakers-distributors,  

      sensors-distributors. 

16. Electronic engine management systems. Basic principles of engine  

       control. 

17. Integrated engine control systems. 
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18. Sensors of electronic engine control systems. Appointment. Classification. 

19. Modern electronic information systems. 

20. Classification of lighting devices. Requirements. Car lighting devices. 

21. Headlights. Additional headlights and fog lights. 

22. Light signaling devices. 

23. Auxiliary electrical equipment of cars. Sound signals. 

24. Operation of auxiliary electrical equipment. Maintenance and  

       malfunctions of devices. 

25. Automotive multiplex information transmission systems. 

26. Examples of automotive multiplex systems. 

27. Diagnostic equipment for checking the technical condition of electrical  

      equipment. 

28. Specialized car information systems. 

29. Describe the development and implementation of electronic electronic  

       control systems on cars and transmissions. 

30. Safety instructions for repairing electrical equipment. 

31. What can cause a decrease in engine power and efficiency? 

32. Which of the parameters most fully characterizes the technical condition  

       of the battery? 

33. What equipment is used to check the technical condition of power supply 

       devices?  

34. What technological equipment is used to check the technical condition of  

       ignition devices? 

35. What do you know about starter designs with built-in flywheel, with  

       planetary multiplier and stop-start system? 

36. What types of work are performed during the maintenance of the start-up  

       system? 

37. What is the essence of the anti-lock brake torque control system? 

38. What models and types of electrical cars are available? 

39. What are the advantages of lubrication in IC engine? 

40. What is the difference between 2-stroke and 4-stroke IC engine?  

41. What are the problems of modern electrical cars? 

42. What is IC engine? 

43. What are the most popular low-pollution fuels? 

44. When was the first petrol-driven car made? 

45. Who invented the gas-powered internal combustion engine? 

46. Do you know any other alternative ways to reduce the consumption of  

      fossil fuels? 
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Приклад білету до підсумкового контролю 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

для здобувачів ступеню вищої освіти молодший бакалавр 

освітньо-професійної програми  «Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів  тракторів»  

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Семестр 1 

Навчальна дисципліна: «Галузева іноземна мова» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 (40 БАЛІВ) 

Task 1. Use of English 

Mark the correct variant (A-D) to fill in the blanks (1-10)  

1. A mixture of metals 

            a) alloy      b) magnesium        c) fluids        d) textile  

2. To drive backwards 

            a) forward         b) sideways       c) reverse        d) drive 

3. The rotational force generated by the engine 

            a) combustion         b) ignition        c) spark plug         d) torque 

4. This is inflated to protect you in an accident 

             a) headrest        b) airbag         c) belt         d) jacket 

5. You measure the engine oil with this 

            a) piston       b) cylinder       c) dipstick        d) petrol 

6. Compared to regular cars of a similar size, the petrol part of a hybrid’s 

engine is smaller, and the electric motor is usually ______.  

a) fuel source      b) low power       c) combustion engine     

7. Hybrid cars essentially combine an electric motor with a ______ (usually 

petrol). 

           a) fuel source      b) low power       c) combustion engine      
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8. When the speed climbs above a certain level or the battery begins ______, 

the car automatically switches to the conventional engine to power the 

wheels and charge the batteries.  

a) run out of energy         b) reduce air emissions      c) low power   

9. Windscreens are made of a special _____ glass to protect drivers in    

     accidents. 

           a) durable      b) shatterproof        c) malleable        d) rigid    

10.  Aluminium is ideal for bumpers and other body parts because it is _____. 

           a) heat-resistant     b) light      c) corrosion-resistant        d) natural   

 

Task 2. Grammar   

Open the brackets. Use the correct tense form. 

       The history of transportation 1____ (go) back to the pre-historic ages when 

man 2____ (learn) to live in groups and 3_____ (travel) extensively in search of 

food and shelter. The pre-historic transportation mostly 4____ (consist) of walking 

and swimming (when required). Gradually, man 5____ (learn) to use animals to 

carry himself, as well as his belongings. Use of animals as a means of conveyance 

6____ (revolutionize) by the invention of the wheel? Which can 7____ (give) the 

credit for changing the whole concept of it. 

       With time, man 8____ (want) speed as well as capacity in his transit. This 

need, as well as man’s curious nature, subsequently 9____ (lead) to the invention 

of various machines, like steam engines and aircrafts. Transportation by road 

10____ (be) probably the oldest mode of travel. 

 

Task 3. Reading 

Read the text and do the tasks on the text 

The German freeway system, the Autobahn, links most of the country’s major 

cities. The Autobahn is the pinnacle of the German driving experience. Virtually 

all of the world’s serious drivers have heard of it. Some of the fastest and busiest 

highways in Europe connect Frankfurt to Munich. The Autobahn looks like a 

typical freeway. The stories of speed anarchy are only half correct – many sections 

of Autobahn have speed limits.  
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The world’s first motorway was built in Berlin between 1913 and 1921. Italy built 

several expressways in the 1920s and Germany followed with its first “auto-only 

roads” opening in 1929 between Düsseldorf and Opladen and in 1932 between 

Cologne and Bonn. The general rule for design is to provide for unimpeded, high-

speed traffic flow.  

To help maintain safe grades, the Autobahn system has extensive tunnels and 

bridges. So-called “valley bridges” are often over 500 meters high and sometimes 

over 1 kilometer long. The Autobahn system now has over 70 tunnels, both 

through mountains as well as in urban areas. As a result of the tunnel disasters 

elsewhere in Europe during the past decade, extra emphasis has been placed on 

tunnel safety. All Autobahn tunnels have extensive safety systems including 24-

hour monitoring, motorist information radio and signs, frequent refuge rooms with 

emergency telephones and firefighting equipment, emergency lighting and exits, 

and smoke ventilation systems. To safely facilitate heavy, high-speed traffic, 

special laws apply when driving on the Autobahn.  

Bicycles, mopeds and pedestrians are specifically prohibited from using the 

Autobahn, the same as any other vehicles with a maximum speed rating of less 

than 60 km/h.  

Passing on the right is also strictly prohibited. Slower vehicles must move to the 

right to allow faster traffic to pass, and drivers should stay in the right lane except 

to pass. You are, however, allowed to pass on the right in heavy traffic when 

vehicles have started queuing, but only at a low speed.  

Traffic entering the Autobahn must yield to traffic already on the Autobahn.  

On Autobahn sections with three travel lanes, trucks over 3.5 tones and any vehicle 

with a trailer are prohibited from using the far left lane.  

During traffic jams, motorists in the left lane are required to move as far to the left 

as possible. And those in the adjacent center or right lane must move as far to the 

right in their lane as possible, thus creating a gap between the lanes for emergency 

vehicles to pass through.  

If you have a breakdown or accident, you must move to the shoulder if possible 

and place a warning triangle 200 meters behind the scene. You must report the 

incident to the authorities using the nearest emergency phone.  

It is illegal to run out of fuel on the Autobahn. Technically, there is no law 

specifically against this, but it is illegal to stop unnecessarily on the Autobahn and 

this law is also applied to people who run out of fuel as such an occurrence is 

deemed to be preventable. 

There are no tolls for passenger vehicles to use the Autobahn. However, trucks 

must pay a per-kilometer fee which is collected electronically. In addition to the 

official laws, most drivers adhere to the following customs: motorists at the rear of 

a traffic jam usually switch on their hazard blinkers to warn approaching traffic of 

the slowdown.  
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I. Decide if the following sentences are true (T) or false (F)  

1. The German freeway system, the Autobahn, doesn’t link most of the country’s 

major cities.  

2. Some of the fastest and busiest highways in Europe connect Berlin to Munich.  

3. The Autobahn doesn’t look like a typical freeway.  

4. The stories of speed anarchy are correct.  

5. The world’s first motorway was built in Berlin between 1913 and 1921.  

II. Answer the questions on the text 

1. What is the Autobahn in Germany?  

2. Is there anything like the Autobahn in Ukraine?  

3. Should there be an autobahn in Ukraine?  

4. Would the Autobahn system work in Ukraine?  

5. Are you allowed to pass on the right in heavy traffic when vehicles have started 

queuing? 

 

Task 4. Writing 

Write Curriculum Vitae. Include the following items 

(A) PERSONAL  INFORMATION 

name: 

present address: 

date and place of birth: 

(B) EDUCATION 

college 

school 

(C) EMPLOYMENT 

Your job experience 

(D) OTHER INFORMATION 

languages 

using of computer 

(E) REFEREES  

Dr  Jonathan Digby-Smith 

Managing director, Santos Holding 

448 Ward Street 

London 
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                                                                                                         USE OF ENGLISH: 10 

                                                                                                         GRAMMАR: 10 

                                                                                                         READING: 10 

                                                                                                         WRITING: 10 

                                                                                                         TOTAL: 40 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Електроінженерії»  

Протокол №     від ________     20_ р. 

Зав кафедри ____________ Насипана О.П    Викладач _________ Язаджи Л.В. 
 

 

3 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗНАННЯ ТА УМІННЯ 

Метою освітньо-професійної програми є надання освіти в галузі 

знань 14 «Електрична інженерія» з широким доступом до працевлаштування. 

Студенти будуть набувати компетентності та розвивати вміння та навички, 

які необхідні в практичній діяльності в галузі обслуговування та ремонту 

електроустаткування автомобілів і тракторів на базі сучасних стандартів 

освіти, а також в застосуванні методів ремонту електроустаткування 

автомобілів і тракторів. Під час лекційно - практичних занять та самостійної 

роботи майбутні молодші бакалаври набувають таких предметних 

компетентностей: 

Загальні компетентності 

1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Програмні результати навчання 

1. Спілкуватись українською мовою, включаючи усну та письмову 

комунікацію та хоча б однією із поширених європейських мов. 

2. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 
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     4 ОЦІНКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Оцінка якості засвоєння дисципліни та її окремих елементів проводиться 

відповідно до шкали оцінювання, затвердженої наказом директора ВСП 

«ОАДФК ОНПУ»  від «     »             2020 р. 

Розподіл кредитів ЄКТС з дисципліни за видами робіт та їх максимальне 

оцінювання наведено в таблиці 5.  

 

Таблиця 5 – Розподіл балів (кредитів ЄКТС) 
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1 
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3-6  0-5 
0-40 0 0 0 0-5 21 0 40 

40 15 

 
 

 
 

Критерії оцінювання та визначення відповідності якості навчання до 

оцінювання відповіді наведено в таблиці 6.  

Таблиця 6 – Критерії оцінювання підсумкового контролю 

Шкала оцінювання 

Визначення якості навчання 
національна 

бальна 

Є
К

Т
С

 

5 12 100 

Відмінно 5 10-12 90-100 A 

Повна, ґрунтовна відповідь на 

всі 3 питання екзаменаційного 

білету та на додаткові питання 

екзаменаторів лише з 

незначною кількістю помилок 

(відмінно) 



27 
 

Добре 4 7-9 

82-89 B 

Ґрунтовна відповідь на всі 3 

питання екзаменаційного білету 

та на додаткові питання 

екзаменаторів з кількома 

помилками (дуже добре) 

75-81 C 

Неповна відповідь на всі 3 

питання екзаменаційного білету 

та на деякі додаткові питання 

екзаменаторів з певною 

кількістю суттєвих помилок 

(добре) 

Задовільно 3 4-6 

67-74 D 

Неповна відповідь хоча б на 2 

питання екзаменаційного білету 

та на одне додаткове питання 

екзаменаторів, але зі значною 

кількістю недоліків 

(задовільно) 

60-66 E 

Неповна відповідь хоча б на 1 

питання екзаменаційного білету 

та на одне додаткове питання 

екзаменаторів (достатньо) 

Незадовільно 1-2 1-3 

35-59 FX 

Не дана вірна відповідь на 

жодне питання екзаменаційного 

білету, але дана відповідь на 

деякі додаткові питання 

екзаменаторів (незадовільно) 

0-34 F 

Не дана відповідь на жодне 

питання екзаменаційного білету 

та на додаткові питання 

екзаменаторів, потрібне 

повторне навчання (погано) 

 

 

 

 

          

 



28 
 

   4.1.1 Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамену) 

 

       Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у 1-ому семестрі у 

формі письмового екзамену за екзаменаційними білетами встановленого в 

ОНПУ зразка відповідно до положення ВСП «ОАДФК ОНПУ» про 

організацію навчального процесу в ВСП «ОАДФК ОНПУ».  

       Оцінювання відбувається за 100 -бальною системою. 

        З дисципліни «Іноземна мова»(галузева), для якої навчальним планом 

передбачено проведення підсумкового контролю (екзамену), на поточно-

модульний контроль виділяється 60 балів, на підсумковий контроль - 40 

балів. 

       До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

поточно-тематичні роботи і  модульну контрольну роботу, передбачені для 

даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не менш 

як 35 балів. 

       Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку 

"FX", то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 

дисципліни. Студент, допущений до повторного складання підсумкового 

контролю зобов'язаний у терміни, визначені завідуючим відділення, 

перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-

модульного контролю, виконати модульну контрольну і скласти підсумковий 

контроль. Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при 

цьому визначається за результатами повторного складання підсумкового 

контролю і не впливає на загальний рейтинг студента. 

       У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки "F", 

студент повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом 

наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим учбовою 

частиною. Бали, отримані студентом при вивченні дисципліни у попередній 

період, анулюються. 

 

Складовими підсумкового контролю (екзамену) є чотири види завдань: 

1. тест  «Use of English» (завдання з вибором однієї правильної відповіді) - 10 

запитань  (засвоєння понять і термінів з курсу або запитання на перевірку 

основних знань дисципліни); 

2. граматичний тест (засвоєння граматичних структур і граматичних часів 

дієслова з курсу дисципліни); 

3. читання та виконання після текстових завдань (вміння розуміти писемну 

англійську мову на матеріалі технічних текстів із автентичних джерел) 
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3.1 завдання на встановлення відповідності 

3.2 питання-відповідь (засвоєння понять і термінів з курсу або запитання 

на перевірку основних знань дисципліни); 

4. письмове завдання з ділового листування (завдання з розгорнутою 

відповіддю) – створення власного висловлювання у письмовій формі 

відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. 

 

           Завдання першого рівня (достатнього) - тестова форма (необхідно 

визначити правильну відповідь із запропонованих (у кожному запитанні 

правильна відповідь  може бути одна). Максимальна кількість балів, яку може 

отримати студент – 10 (0,5 балів за кожну вірну відповідь з 20 питань тесту). 

           Для другого рівня (середнього) – вжити дієслово у дужках в правильному 

часі (необхідно визначити і вжити правильний час дієслова). Максимальна 

кількість балів, яку може отримати студент – 10 (1 бал за кожну вірну 

відповідь з 10 питань тесту).  

         Прочитати текст технічного характеру і виконати після текстові 

завдання. Встановити відповідність тверджень до тексту.  Дати повні відповіді 

на питання після тексту. Максимальна кількість балів, яку може отримати 

студент – 10 балів: 

          Завдання 3.1 – 5 балів ( кожна правильна відповідь 1б.). 

          Завдання 3.2 – 5 балів (кожна правильна відповідь 1б.)          

Розподіл здійснюється наступним чином: 

➢ 0 балів – відповідь на питання не дана або дана не вірно;  

➢ 0,2 бали – відповідь не повна, подана без обґрунтувань або з грубими   

помилками; 

➢ 0,5 бали – відповідь дана вірно, але без обґрунтувань, з незначними 

помилками; 

➢ 0,8 бали – відповідь дана вірно, з необхідними обґрунтуваннями, але з 

незначними помилками; 

➢ 1 бал – відповідь дана цілком вірно, з необхідними поясненнями. 

          Для третього рівня (високого) – заповнити анкету при 

працевлаштуванні (написати розгорнуту відповідь). Максимальна кількість 

балів, яку може отримати студент – 10 балів. 

    Розподіл здійснюється наступним чином: 

➢ 0-2 балів – 16-18 помилок;  

➢ 3-5 балів – 10 -15 помилок; 

➢ 6-7 балів – 5 -9 помилок; 

➢ 8-9 балів – 1 - 4 помилки; 

➢ 10 балів – немає помилок. 
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            Завдання 2 і 3 рівнів дають можливість студентові продемонструвати свій 

рівень володіння поняттями і термінами дисципліни, розуміння закономірностей, 

вміння використовувати здобуті знання на практиці. 

            Загальний час виконання згідно порядку проведення підсумкового 

опитування. 

 

 

4.1.2 Критерії оцінювання модульного контролю 

4.1.2.1. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи №1. 

         Модульна контрольна робота №1 виконується у письмовій формі. 

Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 15 балів. 

       Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів, 

кожен з яких містить  3 завдання  на основі тем, що вивчалися  з предмета 

«Іноземна мова  (галузева)». 

        Перше завдання  спрямоване на переклад фахових термінів.  

При правильному перекладі  10 термінів студент отримує 5 балів ( кожна 

правильна відповідь оцінюється в 0,5 бали. ) 

         Друге завдання  спрямоване на складання речень з поданих  слів. При 

правильному складанні всіх 5 речень студент отримує 5 балів (кожне 

правильно-побудоване речення оцінюється в 1 бал). 

Розподіл здійснюється наступним чином: 

1 бал – речення побудовано правильно;  

0,5 бали – надана правильна відповідь, але є 0 – 4 лексичних помилок і 

                 0 – 3 граматичних помилок; 

0 балів – надана невірна відповідь або багато лексичних і граматичних 

               помилок. 

        Третє завдання  спрямовене на перевірку знань з граматики. При 

правильному утворенні всіх 10 форм дієслів студент отримує 5 балів (кожна 

правильна відповідь оцінюється в 0,5 бали). 

Розподіл здійснюється наступним чином: 

        0,5 бали -  надана правильна відповідь; 

        0,2 бали – надана не повна форма часової форми дієслова  

                          (відсутнє допоміжне дієслово); 

        0 балів – надана невірна часова форма дієслова. 

При 

оцінюванні контрольної роботи підраховується загальна кількість балів, 

отримана студентом за виконання всіх завдань. 
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Максимальна кількість балів –15: 

15 – 13  – відмінно 

12 −10   − добре 

 9− 7  −   задовільнено 

 6  − 0  −  незадовільнено 

 

 

4.1.3 Критерії оцінювання виконання накопичувальної частини 

дисципліни 

 

       Накопичувальна частина дисципліни складається з виконання поточних 

контрольних робіт. Максимальна оцінка за правильне виконання усіх завдань 

становить 40 балів і виконання завдань з самостійної роботи 5 балів.  

       Кількість поточних контрольних робіт 6. Максимальна оцінка за 

правильне виконання усіх поточно-модульних робіт становить 40 балів. 

Оцінка за 1 і 2 поточно-тематичні роботи по 10 балів, за 3,4,5 і 6 поточно-

тематичні роботи по 5 балів. 
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5. Рекомендована література 

5.1 Базова 

1. George C. Cromer. Automobile .: British Library Cataloguing in 

Publication. Data.2017.  - 45р. 

2. Kavanagh Marie. English for automobile industry: Express series// Oxford 

business English.-2016.- P. 4-79p. 

3. Tom Denton. Automobile Electrical and Electronic Systems. British Library 

Cataloguing in Publication. Data. 2017. – 30 р. 

4. John F.Kershaw. Automotive Electrical and Electronic Systems. Classroom 

Manual. Pearson Education 2016. -80 р. 

5. William B.Ribbens. Understanding Automotive Electronics.: British Library 

Cataloguing in Publication. Data. 2015. – 25 р.   

6. Europa Reference books for Automotive Technology. Modern Automotive 

Technology. fundamentals, service, diagnostics. 2016. 

7. Англійська мова для студентів-автомобілістів : навчальний посіб-ник / 

Шестопал О. В., Сенченко В. О., Слободянюк А. А. – Вінниця : ВНТУ, 

2018. – 75 с.  

8. Практикум для розвитку навичок читання з англійської мови для 

фахівців автомобільної та машинобудівної галузі / уклад. М. Є. 

Шепель. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – 126 с.  

 

5.2 Додаткова 

1. Mark Ibbston. Enginuring: Series Editor: Jeremy day. Student’s book. 

Cambridge Professional English.- 2016. 

2. Europa Reference books for Automotive Technology. Modern Automotive 

Technology. fundamentals, service, diagnostics. 2016. 

3. Павлюк А.В. Business English. Ділове спілкування англійською мовою/ 

А.В. Павлюк.-«Лібра Терра»,Тернопіль, 2015. – 264 с. 

4. Васильківська М. А.  Англо-український словник механіка / 

Васильківська М. А. – Київ: «Либідь». – 360 с.  

5. Mark Ibbston. Enginuring: Series Editor: Jeremy day. Student’s book. 

Cambridge Professional English.- 2016. 

 

Електроні ресурси 

1. http://lemish111.blogspot.com/p/blog-page_5512.html 

2. http://cikavo.com/article/11890.html 

https://www.britannica.com/contributor/George-C-Cromer/648
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3. http://www.inc.com/ss/10-tech-innovations-help-your-business 

4. https://blog.udemy.com/innovation-examples/ 

5. http://www.businessinsider.com/how-17-famous-companies-got-their-

names-2015-7 

6. http://www.thefamouscompany.com/ 

7. http://www.onlinenewspapers.com/magazines/magazines-business-

finance.htm 

8. http://www.4hb.com/letters/ 

9. http://www.4hb.com/letters/ 

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_transport 

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_of_transport 

12. https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c1en.html 

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Ukraine 

 

 


