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I. ПЕРЕДМОВА

ФУРДЕИ Василь Володимирович
методист, викладач цикловоi KoMicii
керiвник ocBiTHboi програми

- викладач вищоТ категорii, викладач-
iнженерних та аграрних дисциплiн,

категорii, викладач

2 УхваленО Педагогiчною радою вП нуБiП Украiни <Бережанський
агротехнiцний коледж) протокол J\b 12 вiд < 30> 0б 20jOp.

З Розробники:

юрчиШИН Наталiя .IBaHiBHa - викладачка вищоi категорii, викладачка-
методистка iнженерних та аграрних дисциплiн, голова цикловоi koMicii
iнженерних та аграрних дисциплiн

ЯЦИКIВ Мирослав Михайлович - викладач вищоi
цикловоТ KoMicii iнженерних та аграрних дисциплiн

освiтня програма (оп) пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоТ передвищоТ
освiти зi спецiальностi 208 <Агроiнженерiя>> випускника вп нуБiП Украrни
<<Бережанський агротехнiчний коледж) с тимчасовим нормативним
документом, в якому узагальнюеться змiст освiти, тобто вiдображаються цiлi
освiтньоi та професiйноi пiдготовки, визнача€ться мiсце фахiвця в cTpyKTypi
господарства держави вимоги до його компетентностей та iнших соцiально
важливих властивостей i якостей

вп нуБiП Украiни <<Бережанський агротехнiчний коледж) розробляеосвiтнЮ програмУ за спецiальнiстю 208 <Агроiнженерiя> для пiдгЬтовки
фахiвцiВ у сферi фаховоi передвищоi освiти за обраною спецiальнiстю до
розробки вiдповiдного Стандарту. Затверджено як тимчасовий документ.



208 <Агроiнженерi
1. Профiль освiтньо-професiйноi програми фаховоi передвищоi освiти зi спецiальноетi

женерrя>)
1 - Загальна iнформацiя

повна назва
вищого
навчального
закладу та
струlс,гурного ,

пiдроздiлч

Вiдокремлений пiдроздiл Нацiонального Унiверситеry бiоресурсiв та
природокористування Украiни <Бережанський агротехнiчний коледж>>,

агромеханiчне вiддiлення

Ступiнь вищоТ
освiти та назва
квалiфiкацi[ мовою
оригiналy

Фахова передвища ocBiTa,
Агроiнженерiя,
TexHiK-MexaHiK сiльськогосподарського (лiсогосподарського) виробництва

Офiчiйна назва
-ocBiTHboT програми

кАгроiнженерiя>

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboT
пDогDами

Щиплом фахiвця у сферi фаховоi передвищоТ освiти, одиничний,
180 кредитiв СКТС, TepMiH Itавчання 4 роки

наявнiсть
акредитацiI
цикл/рiвень НРК УкраТни - 5 piBeHb. EQF LLL - б piBeHb

Передумови Свiдоцтво про базову загirльну середню ocBiTy,
Вступнi iспити
Решта вимог визначаються правилами прийому на освiтню програму фахiвця у сферi
фаховоi перед вищот освiти

Мова(и)
викладання

УкраТнська

TepMiH дiТ ocBiTHboT
програми

,Що прийняття,Щ,ержавного стандарту

lнтернет-адреса
постiйного
розмiщенtlя опису
ocBiTHboT програми

http ://www.batk.nubip. edu.ua

2 - Мета освiтньоi програми
Формування та розвиток загulьних i професiйних компетентностей в гаlryзi освiти та агропромислового
виробництва.

3 - Характеристика ocBiTHboi програми
Предметна область,
галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (зс
ttаявносmi)

20 Аграрнi науки та продовольство
208 Агроiнженерiя

Орiснтачiя
ocBiTHboi
пDограми

Освiтньо-професiйна

Основний фокус
ocBiTHboi програми
та спецiалiзацii

Фахова передвища ocBiTa в областi агропромислового виробництва

особливостi
програми

Виробнича та педагогiчна практики забезпечують пiдготовку фахiвцiв у реальному
середовищi майбутньоi професiйноТ дiяльностi. В ocBiTHboMy процесi
використовуються найновiшi науково-практичнi досягнення, реалiзу€ться системний
пiдхiд у формуваннi змiсту профiльно-орiентованих навч€}льних дисциплiн.
Програма може викладатися англiйською мовою.

4 - Ппидатнiсть вдо я та подальшого навчання
Придат,нiсть до
працевлаштування

Випускники отримують можливiсть працевлаштування у двох сферах: педагогiчнiй
та виробничо-технiчнiй на пiдприемствах рiзних форм власностi. Завiдувач
машинного двору, керlточий дiльницею, завiдувач майстернi, MexaHiK гаража,
MexaHiK дiльницi , iнспектор з охорони працi, TexHiK механiзацiТ трудомiстких
процесiв, майстер з експлуатацiТ r,a ремонту машин i обладнання



Подальше
навчання

Можливiсть продовженнrI навчання за
УкраТни - б piBeHb, FQ-EHEA - другий

програмами другого циклу вищоТ освiти (НРК
цикл,ЕQFLLL-6рiвень)

5 - Викпадання та оцiнювання
Викладання та
навчання

Загальний стиль навчання - проблемно-орiентований. Лекцii, лабораторнi роботи,
семiнари, практичнi заняття в м€lлих групах, самостiйна робота на осцовi пiдручникiв
та конспектiв, консультацii iз викладачами, навчальнi та технологiчнi
практики,розробка дипломного проекту,

оцiнювання -Письмовi та ycHi екзамени, лабораторнi звiти, ycHi
захист дипломного цроекту, визначення рейтинry
освiтнього процесу.

презентацii, поточний контроль,
студента у кредитнiй системi

6- Програмнi компетентностi
Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми в
галузi транспорту або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй та
методiв динамiки, мiцностi, стiйкостi, рацiональноТ оптимiзацii, довговiчностi,
надiйностi та безпеки машин, конструкцiй, сrIоруд, Установок, агрегатiв,
УсТаТкУВання, приладiв i ix елементiв; застосування iнформацiйних технологiй,
наукомiстких комп'ютерних техЕологiЙ, систем автоматизованого проектування,
програмних систем iнженерного аналiзу i комп'ютерного iнжинiринry; управлiння
проектами, маркетингу i характеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю умов.

Загальнi
компетентностi
(зк)

ЗКl.дналiз та синтез, Здатнiсть до аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних apryMeHTiB
та перевiрених фактiв, здатнiсть до системного мислення
ЗК2.ГнУчкiсть та креативнiсть мислення. Набутгя гнучкого мислення, вiдкритiсть
До ЗасТосУвання фахових знань та ком[етентностеЙ в широкому дiапазонi можJIивих
мiсць роботи та повсякденному життi.
ЗК3.Групова робота. Здатнiсть виконувати iндивiдуальнi HayKoBi дослiдження в
ГРУПi ПiД КеРiВНИЦтвом лiдера, подiбнi навиtIки, що демонструють здатнiсть до
врахування строгих вимог дисциплiни, планування та управлiння часом.
ЗК4.Комунiкацiйнi навички. Здатнiсть до ефективного комунiкування та до
представлення складноТ комплексноТ iнформацiТ у отислiй формi усно та письмово,
використовуючи iнформаuiйно-комунiкачiйнi технологiТ та вiдповiднi технiчнi
термiни.
ЗКS.Популяризацiйнi навички. Умiння спiлкуватися iз нефахiвцями, певнi навшIки
викладаннrI.
ЗКб.Етичнi установки. ,Щотримання етиtIних принципiв як з точки зору професiйноТ
чесностi, так i з точки зору розумiння можливого впливу досягнень в
агропромисловому виробництвi на соцiальну сферу, толерантнiсть у спiлкуваннi.
ЗК7. Науково-дослiдницькi навички. Здатнiсть ttровадження наукових дослiджень
у професiйнiй дiяльностi таlабо iнновацiйнiй дiяльностi, здатнiсть генерувати HoBi
iдеТ.
ЗК8.Iнструментальнi навички. Вмiння використовувати знання фаховоi iноземноТ
мови для дiяльностi в мiжнародному KoHTeKcTi та проведення наукових дослiджень,
здатнiсть до письмовоi та усноТ комунiкацii рiдною мовою, навики управлiння
iнформачiею, навики роботи з використанням сучасних технологiй
ЗК9.Пiдприемливiсть.Базовi знання з пiдприемництва та пiдприемливостi для
можливоТ органiзацii самостiЙноi зайнятостi та ведення пiдприемницькоi дiяльностi.

Фаховi
компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФКl.Глибокi знання та розумiння. Здатнiсть ана.ltiзувати технологiчнi процеси
технiчного обслуговування i ремонry с/г технiки з точки зору фундаментальних,
фахових знань, а також на ocHoBi вiдповiдних математичних методiв.
ФК2.Навички оцiнювання. Здатнiсть робити оцiнки порядку величини i знаходити
вiдповiднi рiшення iз чiтким визначенням пригryщень та використанням спецiальних
та граничних випадкiв.
ФК3.Математичнi навички. Здатнiсть розумiти та умiло використовувати
математичнi та числовi методи, якi часто використовуються у розробцi та
проектуваннi технологiчних процесiв експлуатацii i ремонry с/г технiки проектуваннi
автотранспортних пiдприемств.
Фк4.Експериментальнi навички. Здатнiсть виконувати експерименти незtlлежно, а
також описувати, аналiзувати та критично оцiнювати експериментальнi данi.
Фк5.Розв'язання проблем. Здатнiсть розв'язувати широке коло проблем та задач
шляхом розуМiння ix фундаментulльних основ та використання як теоретичних так i
ексIIериментilльних методiв, засвосних з програми пiдготовки фахiвця з експлуdтачiТ
та ремонту машин i обладнання.
ФК6.Iнформацiйно-технологiчнi. Здатнiсть використовувати вiдповiдне програмне
забезпечення (мови програмування, пакети) для виконанш{ розрахункiв, за



ДОПОМОГОЮ ПрограМного i технiчного комп'ютерного забезпечення вiзуалiзувати
результати iнженерних побудов, визначати методику пошуку ефективного
технiчного рiшення, знайти технiчне рiшення об'екту проектуванIut
ФК7.Ерулицiя в областi агропромислового виробництва. Здатнiсть описати
ШиРОке кОло технологiчних процесiв експлуатацii i ремонry с/г технiки, спираючись
на базовi знання в галузi АПК,дIя продуктивноТта безпечноТроботи, дlя
розрахункiв характеристик та властивостей автомобiля.

-ФК8. Управлiнськi навички. Здатнiсть аналiзувати управлiнськi ситуачii та
приймати управлiнськi рiшення.
ФК9. Мотивацiйнi навички. Здатнiсть до позитивного мислення у професiйному
середовищi, здатнiсть виявляти професiоналiзм та здатнiсть до навчання.
ФКl 0.Здатнiсть до навчання:
'ЗДатнiсть шляхом самостiЙного навчанIи освоiти HoBi областi агропромислового
виробництва, використовуючи злобутi фундаментальнi та фаховi зцання;
' здатнiсть освоiти професiйно-профiльованi знання в галузi математичного
МОДелюВаннЯ, для статистичноТ обробки експериментilIьних даних та математичного
моделювання технологiчних процесiв;
' здатнiсть продемонструвати знання Й практичнi навички в технологiчних процесах
вiдновлення деталей дlя дослiдження механiчних явищ i процесiв. Ще означае також
здатнiсть ставити KopeKTHi питання, зЕання стандартЕого технологiчного
обладнання, планування, складання технологiчних процесiв технiчного
обслуговування i ремонry с/г технiки;
. здатнiсть освоi'ти професiйно-профiльованi знання й практичнi навшIки для
розрахунку на мiцнiсть основних деталей с.г. технiки та обладнання, сприймати та
розумiти роль моделей та теорiй в розвитку с/г виробництва та формуваннi гггучкого
мислення.

7 - Програмнi Dезyльтати навчання
РН1. здатнiсть формувати стiйкий свiтогляд, гrтпоралiзм, полiтичну свiдомiсть та культуру; цравильне
сприйнятгя сучасних проблем розвитку суспiльства, людського буття, духовноi кульryри;
РН2. здатнiсть застосовувати знання при розробчi та впровадженнi iнновацiй, вирiшеннi проблем у
професiйнiй дiяльностi, враховуючи взаемозв'язок i взасмодiю з iншими сферами дiяльностi.
РН3. здатнiсть до ефективноТ комунiкацiйноТ взаемодii, здорового способу життя, засвоення нових знань,
самовдосконалення;
РН4. здатнiсть проводити дослiдження i виявляти HoBi можливостi лля розробк новiтних технологiчних
проuесiв обслуговування i ремонту , умiння.провести позицiонування iнновацiТ та самого автотранспортного
пiдприсмства на ринку с/г технiки;
РН5. здатнiсть здiйснювати комерцiалiзацiю результатiв iнтелектуальних розробок iз забезпеченням прав
власникiв:
РНб. базовi ,]HaH1,1rl щодо методологii розроблення, органiзування та оцiнки результативностi пiдприсмств
агропромисJlоl]оl,о ком плексу;
РН7. злаr,нiс,гь використовувати професiйно-профiльованi зиання й практичнi навички в га.ltузi
експлуатацil"ltlr,lх плат,ерiалiв для пiдвищення ефективностi роботи с/г техцiки та обладнання та eKoHoMiT
пaJl1.1BHo- Mac,l,}lJlыI их матерiалiв;
РН8. здатнiсть здiйснюватLl рацiональну органiзацiю власноТ працi та працi пiдлеглих, розподiляти
повноваження. використовувати ефективнi системи мотивацii та оплати працi, пiдтримувати органiзачiЙну
культуру, забезпечуватлt реалiзацiю управлiнських рiшень, а також соцiальниЙ захист працiвникiв, охорону
прачi та TexHiKy безпеки;
РН9. здатнiсть використовувати практичнi навички в галузi лля органiзачiТ роботи з технiчного
обслуговуванIlя та ремонту технiки i обладнання .

РН10. здатнiсть продемонструвати знання нормативно-правовоТ бази для органiзацii процесiв управлiння у
сферi професiйноТ дiяльностi.
РН1 l. здатнiсть ефективно праLцовати в колективi, здiйсtловати рацiона.ltьну органiзацiю працi працiвникiв у
сферi професiйноТ дiяльностi.
РН12. здатнiсть виявляти i вирiшувати eTшIHi проблеми, фунтуючись на принципах корпоративноi
соцiальноТ вiдповiдальностi.
РН13. здатнiсть володiти навичками роботи з комп'ютером, використовувати iнформацiйнi технологii для
вирiшення практичних завдань у галузi професiйноТ дiяльностi.
здатнiсть проектувати та реалiзовувати HoBi технологiчнi процеси технiчного обслуговування i ремонry с/г
технiки i обладнання, адекватнi технологiчним iнновацiям пiдприемств АПК
РН14. здатнiсть до збирання та оброблення науково-технiчноТ iнформачii', вивчення передового вiтчизняного
i зарубiжного лосвiду з обраноТ проблеми технiки а АПК; аналiз поставленого завданшI в галузi на ocHoBi
пiлбору i вивчення лiтературних джерел.
РН15. здатнiсть брати участь у розробленнi фiзико-механiчних, математи.Iних i комп'ютерних моделей,
призначених для виконання дослiджень i рiшення науково-технiчних завдань.
РНlб. здатнiсть володiти основними методами захисту виробничого персонarлу i населення вiд можlrивих



наслiДкiBаBapiЙ,кaтaстpoф'стиxiйHиxЛиx'BoЛoдiннЯкyлЬтypoюбeiп
pHl7. здатнiсть застосовувати програмнi засоби компоютернот графiки i вiзуалiзацiт результатiв науково-
ДОСЛiДНИЦЬКОТ ДiЯЛЬНОСтi, офОРмляти звiти i презентацii, готувати реферати, доповiдi i статгi з допомогою
сучасних офiсних iнформацiйних технологiй, текстових i графiчних редакторiв, засобiв друку.
рн18. здатнiсть проектувати деталi i вузли, в тому числi i з використанням програмних систем
комп'ютерного проектування на ocнoBi ефективного поеднання передових технологiй- iх виконання
багатоварiантн их розрахункiв.
Ptitr9. здаТцiсть- здiйоНюватИ рацiонапьнУ органiзацiЮ власноТ працi та працi пiшrеглих, розподiляти
повноваження, використовувати ефективнi системи мотивацiТ та оплати прачi, пiдтримувати органiзацiйну
культуру, забезпечувати реалiзацiю управлiнських рiшень, а також соцiальний захист працiвникiв, охорону
працi та TexHiKy безпеки.

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацi'i програми
Кадрове
забезпечення

Розробники програми:
3 викладачi вищоТ категорii.
Bci розробники е штатним спiвробiтниками Бережанського агротехнiчного коледжу
Гарант ocBiTHboT програми: ФУрд.r Василь Володимирович -викJIадач вищоТ
категорiТ.

Що реалiзацiТ програми зzlлучаються висококвалiфiкованi педагогiчнi працiвники.
З метою пiдвищення фахового рiвня Bci педагогiчнi
працiвники один ра:} на п'ять poKiB проходять пiдвищення ква;liфiкацiТ ( стажування,
в т.ч.закордоннi).

Матерiальне-
технiчне
забезпечення

- навч€lльнl корпуси;

- ryртожитки;
- тематичнi кабiнети;

- спецiа-тriзованi лабораторii;

- комп'ютернi класи;

- rryнкти харчуванIш;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- мультимедiйне обладнання;

- спортивний зал, спортивнi майданчики;
- rryнкти СТО;
_ автодром.

Iнформацiйне
навчально-
методичне
забезпечення

- офiцiйний сайт закладу: htp://www.batk.nubip.edu.ua;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- необмежений досryп до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, читальнi зали;

- вiртуальне Еавчальне середовище Moodle;
- xMapHi середовища Google-Apps;

- пакет MS Office 365;

- корпоративна пошта;

- навчальнi i робочi плани;

- графiки навчilльного процесу

- навчЕtльно-методичнi комплекси дисцигIJIiн;
- навчальнi та робочi програми дисциплiн;
- дидактиllнi матерiали для самостiйноi та iндивiдуальноТ
роботи студентiв з дисциплiн;
- програми практик;

- методичнi вказiвки щодо виконаннrI курсових проектiв(робiт),
дипломних проектiв (робiт);

- критерii оцirшовання рiвня пiдготовки;

- пакети комшексних контрольних робiт,
9 - Академiчна мобiльнiсть

нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

пiдвищення квалiфiкачiт (стажування) педагогiчних
працiвникiв у вiтчизняних вищих навч€}льних закладах.

Мiжнаролна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищот
освiти

навчання iноземних здобувачiв вищот освiти не проводиться.



Перелiк компонент ocBiTHboi програми пiдготовки
фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоI освiти зi спецiальностi

зi спецiальностi 208 Агроiнженерiя

Код Назва навчальноi дисциплiни Кредити Години Вид пйсумкового
контролю

l.Щикл загальноI пiдготовки

1.1.обов'язковi компоненти
зп 1.2 УкраТнська мова (за професiйним

lпрямуванням) 2 60 rспит

зп 1.4 Iравознавство J 90 залlк

зп 1.6 ноземна мова (за професiйним
;прямуванням) 5 l50 зtlлlк

зп 1.,7
нженерна та комп'ютерна графiка 5 150 з€lлlк

зп 1.8 Взаемозамiннiсть, стандартизацiя
га техн iчнi вимiрювання 4 120 спит

зп 1.9 Гехнiчна MexaHiKa 6 l80 iспит,КП

зп 1.10 виша математика 5 150 LсIlит

зп 1.1l Diзика 4 l20 Lспит

зп |.l2 Хiмiя 4 l20 Lспит

зп l .lз психологiя J 90 з€lлlк

зп 1.14 эснови пiдприемництва,
иенеджменту та маDкетингу 4 120 заJIlк

Diзичне виховання 80 зtlлlк

Разом 45 l 350

1.2.Вибiрковi дисциплiни
зп 1.15 [нформатика та iнформацiйнi

гехнологiI 5 l50 залlк

зп 1.1б
)снови фiлософських знань 4 l20 з€lлlк

зп 1.1,7
нженерна екологiя J 90 спит

зп 1.18 ]KoHoMiKa пiдприемства J 90 спит

)азом 15 450

Разом по циклу б0 1800

2.Щикл професiйно'i та практичноi пiдготовки
2. 1.обов'язковi компоненти

Фп 2.1 пали вно-мастильнi та iншi
эксплуатацi йнi матерiали 4 \20

спит

Фп 2.2 Схорона працi та безпека
киттедiяльностi 4 |20

спит

Фп 2.з Iехнологiя конструкцiйних
иатерiалiв i матерiалознавство 4 |20

tспит

Фп 2.4 Правила та безпека дорожнього
эуху,основи керування автомобiлем 6 180

Lспит

Фп 2.5
iл ьськогосподарськi машини 5 l50 lспит

Фп 2.6 \4ашини i обладнання
гваринництва J )0

tспит

Фп 2.,7
грактори i автомобiлi 6 l80 Lспит

Фп 2.8
Електрообладнання с/г технiки з )0 tспит



Фп 2.9
4 120

спит

Фп 2.10 iксплуатацiя машин i обладнання в
q,пк 5 l50 спит,КР

Фп 2.11
Гехнiчний cepBic в АПК 4 l20 спит

Фп , r., Jагальна електротехнiка з основами
lвтопdатики 4 l20 спит

?азом 52 l560

2.2.Вибiрковi дисциплiни
Фп 2.1з

3ступ до фаху з 90
tzuIlK

Фп 2.I4 Иашини лля переробки с\г
rродукцii 2 50

,спит

Фп 2.15
ГDанспоDтна логiстика )0

,спит

Фп 2.16
iдоавлiка. гiдро-пневмопоивiд J )0

зflлlк

Фп 2.1,|
Георетичнi основи теплотехнiки J )0

,спит

Фп 2.18 Гехнологiя виробництва с\г
rродукцiТ 3,5 105

Lспит

Всього lJ,5 525

2.3.Пракгична пiдготовка
эп 2.19

эзнайомча 1,5 45

Dп 2.20
\4атерiалознавство 6 l80

Фп 2.2|
грактори i автомобiлi 3 90

Dп 2.22 ]/г машини 3 90

эп 2.2з
Иашини i обл.тваринництва 1,5 45

Dп 2.24
ремонт машин i обладнання 3 90

Фп 2.25
Iехнiчний cepBic 1,5 45

Фп 2.26
Експлуатацiя машин i обладнання 3 90

Dп 2.27
гехнологiчна практика 9 2,70

Фп 2.28
Iепеддилломна пDактика 3 90

Фп 2.29 Щипломне проектування 5 150 захист,ЩП

)азом з9,5 1 l85

Разом по циклу 109 3210

1кзаменацlина сесlя
11 330

)азом l80 5400

всього 180 5400



3. Форма атестацiiздобувачiв вищоi освiти

ДтестацiсЮ випускникiВ ocBiTHboi прогрчlпdи спецiальностi 208 кАгроiнженерiя>

передбачеНо проведення державноТ атесТацii У сферi фаховоi передвищоТ освiти у виглядi

квалiфiкацiйного iспиry.
Д"ро.uurУ атестацiЮ фахiвця у сферi фаховоi перед вищоТ освiти здiйснюе

Екзайенацiйа iомiсй та завершуеться видачею документу встановленого зразка про

присвосння йому квалiфiкаuiТ: TexHiK-MexaHiK сiльськогосподарського виробництва.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

викладач вищоi категорii,
викладач-методист, викладач цикловоТ KoMicii
iнженерних та аграрних дисциплiн
Гарант ocBiTнboi програми Василь ФУРДЕИ



СтруктУрно-логiчна схеМа ocBiTHboT прогРами пiдготовки фахiвцiв у сферi

фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi 208 Дгроiнженерiя

.l

It

l
ГNщ l

l"*","I

гlrливно-

iHmi

експлуатащйшj
rптсрiал,

IIра!иФ бсзлсхи

дорожнього рух}
вяробхи@l с/г

firюдукцi



!Y с)

2-лЕ
9д
ф-
<.з

= Е хi ээзЕЕаЕЕЁэ

аЁаЁЕЁЁЁ,ЁiЕЁЁЁ1ЕЕЁ*

о\

ф

(\l

ф

ta

i/)

ц
(\l

нЁr
9r

ф
н*r

lf,) ?а

tf-)

ф
*rд
\о

F
д

ь
a

.Р дЕ s-т< л .t * ._ '

хэОFсOýiл'

дл-ЕFлiБi Е с'r9ЫБсЕ
- >.- ц ;.rЁt r .-,- Ф r Ф у аi E,i= >

;Еýв;ЕЕ,;ЕЕ9,-Еф*Ро-к9.:ЕЕ

t,;.3.ЕаiЁчЕЕ=
з;]Ё,Е*,ý}эЗ;зЦ

ЁёЕЕЁЁав iЁЕ

а\

д
ta

ц

д

t

ц
ta

о\

N

oI

?п

ln
н
N

г*

(\l

la

ц
\о

ц

2
й

0)F
Ф

2

tr
Ф)F

5s

"ЕЕ Ё ý 
=Ё

,- э i } я Х._: Ф Е;,
у Е Б х F-* F s Ё о.
ý ý.э Е Ечt Е Е Е ь

ý ý.Е,] й пЕ:,Д *;.ё'a

Е вiЕЁ ЁаiаЕЕЁ.Е 
=

Ё ЁЁЕЁ а Ё ЁЁЁ iвЕ i

ta

ý

N

д

\о

t

?а

*r

ё.l

г-
*r

t
!t

ц

д

la \о

cl.)

.+,-=-

э:ý _ i ЕЁ] n = 
ЕЕ

ЁЕЕЁааЕнВЁЁlд=
Е Е рiёgЁ 1;

аЁ а аЕ Ёё ЁаэааЕ Е

ЕЁЕЦiiЕВТНЕЭЁ,Э

ЁЕiЕЁЁЁýЕ*ЕЁЕЁ
F(J

F

t

ol

?а

г-F

?а

N

ф

а

еа

д

I

ta

N
l

l.)

*rд
N

ýll*rц

?а

д

о\
l.{

ф F
U

F
о
F

a

l

ф
н
д
r+

д
?а

д
\о
Ёlд

-Ф
;i cJ
с€ Ес/
дЕi+r

9ijý
.-J| Z

F
Ф

ё

l
,l

L
a. fn

(\l

cn

t)
ь(
tYl

.+
ll(n

п
Е
t{)

\о

аа

гt

Е
rп

ф
tп

а\
Е
cn

.J
6

L
Е

F.l

ю
(в
F

ч/.

il
llr
z

F

(J
0)ц
ФFо

t

6)
F
Ф

2

z
F
сt
d
сл

U
N
t

0)

01

F9

цt

д

t-
свtза



а\

t

t
i,п

.+

ф

о\

!+

г*

t

ý

бl

о\

ф

l')

ао I

ф

la

Fr
.+

*r

\э

l/)

ф
г-

t

г*

ао

€\

l

\о

г*

ф

ь

t

lf')

\о

бl

г*

?n

tf,

?а

€\

?а

бl

о\

I

ф

и

t

са

ао

гt

t

о\

\о

ёl

г-

*(

t

ra

ао

ln

г*

\о

I I

г*

\f,

ф

(\l

t\i tа

Hd

ý
lt-l

и
ч|.

\о гt ф
lt_l

о\

H_t
ь(



о)н9

F
Ф
{rq)

Е2

сg
t

G

ф

ф
tr
сý
t-л
ц

св
E{

cqF
U
N

q)

a'

ф

tо

ч
ф

tза

t9

F
ФF
Ф

ё
д

чIJIнIнаIоtlшо)I
, uнчrгвdJаIнI

Бннвьsuн
иruJ,чr,t€аd
IHиIEdJodп

c-l

F
ю
lч

t-t

t
о\
гt

со
t-,\о

оо
со
+
сЁ

j

чд
-о

д
dд

.\
а.

ццц
о

о!= (в
ос0

9i,*9
9Ёрр
Е1 о:*!,Б. 

Еоб
L;о.э
F,Ю(ýо
><>

:iл

iФ
ýdФ(ý

dtsts93о.

zo
бLо.лцу
,бз
дts
Ео
ф .,=()11ocd,о
dсбо.х(ЁФ

ю
Ф
а.
Ёrо
t

8
е.ь
0)


