
Використання 
мультимедійних технологій в 

умовах дистанційного  
навчання  

Євген Тридуб, викладач  
предметів професійно-
теоретичної підготовки 



«КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ, НІЖ  
СТО РАЗ ПОЧУТИ…»  



Мультимедійні презентації  
1. Збуджувач ВС 650В 

2. Тяговий електродвигун ЕД – 118 А 

3. Електродвигуни власних потреб тепловоза 2ТЭ-116. 

4. Контролер машиніста КВ – 1552 

5. Реверсор ППК – 8064 М 

6. Контактори ПК 753 Б 

7. Реле тиску та температури 

8. Реле заземлення та боксування 

9. Реле керування та часу 

10. Акумуляторна батарея  

11. Поїзний радіозв’язок.     

12. Локомотивний швидкостемір    

13. АЛСН. Автоматична локомотивна сигналізація 

14. Підготовка тепловозу до роботи  в зимовий період  

15. Екіпіровка тепловоза   

16. Приймання та здавання тепловоза      

17. Вимушена зупинка поїзда на перегоні та дії локомотивної бригади 

18. Обслуговування локомотивною бригадою паливної системи тепловоза 

19. Обслуговування локомотивною бригадою масляної системи тепловоза 

20. Обслуговування локомотивною бригадою водяної системи тепловоза  

21. Обслуговування локомотивною бригадою  системи повітропостачання дизеля 

22. Обслуговування локомотивною бригадою екіпажної частини тепловоза 

23. Обслуговування локомотивною бригадою дизеля  5Д49 

24. Обслуговування локомотивною бригадою  електричного обладнання тепловоза 

25. Блок дизеля, піддизельна рама 

26. Паливні та масляні фільтри тепловоза 2ТЕ 116 

27. Циліндро-поршнева група дизеля 5Д49. 

28. Колісна пара. 

29. Опора кузова. 

30. Паливна система. 

31. Генератор ГС  501А 

32. Масляна система. 

33. Водяна система. 

34. Пісочна система. 





Власноруч 
створені  відео: 

 

1. «Призначення та будова 
автозчепного пристрою»; 

2. «Призначення та будова 
локомотивного 
швидкостеміра 3СЛ2М» ; 

3. «Призначення та будова 
секції холодильника»;  

4. «Розбирання та збирання 
автозчепу СА3»; 

5. «Замір параметрів автозчепу 
СА3 за допомогою 
шаблона №840»; 

 



Власноруч створені  відео: 

6. «Заміна гальмівних колодок 
на візку моторного 
вагона»; 

7. «Ремонт та заміна польстера 
МОП тепловоза 2ТЕ116»; 

8. «Шатунно-поршнева група 
дизеля 5Д49. 
Призначення та будова»; 

9. «Шатунно-поршнева група 
дизеля 10Д100. 
Призначення та будова»; 

10.»Приймання екіпажної  
частини тепловоза  

               ЧМЕ-3». 



Власноруч 
створені  відео: 

11. «Реле управління»; 

12. «Реле часу»;  

13. «Реле температури»;  

14. «Реле заземлення». 



Власноруч створені  
відео: 

15. «Контролер машиніста КВ-
1552»; 

16. «Контактор 
електропневматичний ПК-
753Б»; 

17. «Паливопідкачуючий насос»; 

18. «Будова паливної системи 
тепловоза 2ТЕ-116». 



Сайт «Навчаємося разом» професія 
«Слюсар з ремонту рухомого складу»  



 

 



Сайт "Дистанційне навчання", де викладачі 
розміщують навчальний контент для 
самостійного навчання учнів під час 
карантину.  

 



  

проведення відеоуроків та відеоконсультацій за допомогою сервісу Zoom.   



Сторінка викладача на YouTube : 

1. «Шатунно –поршнева группа дизеля 5Д49» 

https://www.youtube.com/watch?v=fKJbRbWIjD
E 

2. «Реле часу» 

https://www.youtube.com/watch?v=JldSXzX5yz
A 

3. «Реле управління» 

https://www.youtube.com/watch?v=86PYL0uGR
As 

4. «Реле заземлення» 

https://www.youtube.com/watch?v=cWcC64cKiR
w 

5. «Реле температури Т-35» 

https://www.youtube.com/watch?v=qkZb4AOVa
hA 

6. «Приймання тепловоза» 

https://www.youtube.com/watch?v=V3MeIsEwJ
Ak 

7. «Контролер машиніста КВ-1552» 

https://www.youtube.com/watch?v=DKVG-
G3dIJg 

8.«Розбирання та збирання автозчепу СА3» 

https://www.youtube.com/watch?v=jIENe2Coye
Y&t=1s 

9. «Контактор електропневматичний  ПК-753».  

 https://youtu.be/70vl3jLIphg 

10.  «Паливопідкачуючий насос».  

https://youtu.be/GVlbtDjJI2Q 

11. . «Будова паливної системи тепловоза 2ТЕ-
116». 

https://youtu.be/b2ewU9a8vOY 
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Дякую за увагу! 


