
Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

Машиніст крана автомобільного. Стропальник. 

Водій автотранспортних засобів 

 

 Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 

розряду 

Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у 

належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації – 

у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту колісних 

транспортних засобів – провідній особі в технічній службі автотранспортних 

підприємств. Щоб транспортний засіб запрацював йому потрібно зібрати, 

налагодити, відрегулювати і випробувати, все це – справа слюсаря, який 

розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить 

їх збирання, мащення та встановлення, укладає лінії бортової комунікації. І 

чим складніша машина, тим потрібна вища кваліфікація слюсаря з ремонту. 

Ця професія вимагає добрих розумових здібностей та знання багатьох 

систем автомобіля. Коли сталась якась механічна чи електрична 

несправність, слюсарі з ремонту автомобілів з’ясовують симптоми того, що 

трапилося, і встановлюють, що саме треба ремонтувати. Вони практично 

можуть перевірити  керування транспортним засобом або використати 

діагностичне обладнання для різних систем автомобіля. Коли причину 

знайдено – приступають до ремонту. 

 
Перша умова роботи у сфері технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів – любов до техніки, друга - терпіння й наполегливість. Слюсарю 

потрібне почуття відповідальності. Ця професія розвиває ряд позитивних 

якостей людини, таких як спостережливість, майстерність, акуратність, 

аналітичне й технічне мислення.  

Перспективи розвитку 



Потреба у спеціалістах з ремонту транспортних засобів буде постійною і, 

оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних 

автопідприємствах, фірмах автосервісу, автопарках,  «шляхових допомогах». 

За умови постійного самовдосконалення, розвитку технічного мислення, 

новаторства та підвищення фахового рівня, можливе відкриття власної 

справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ж ви вже вирішили, що слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів   – це ваша майбутня професія, то запрошуємо вас на навчання до 

нашого ліцею. 

 Кваліфікація: машиніст крана автомобільного 4 розряду 

Будь яке будівництво об’єктів неможливо без підйомних кранів. 

Машиніст крана автомобільного – це людина складної і, в той же час цікавої 

та багатогранної професії. Машиніст крана автомобільного працює на 

будівництві споруд і будівель різного призначення. Він виконує підйомно-

транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи: піднімання, переміщення, 

навантажування, розвантажування, транспортування деталей, вузлів, блоків 

до місця збирання. Слідкує за показниками приладів (покажчики 

вантажопідйомності, креномір тощо) і сигнальними жестами стропальника. 

Знайомиться з записами в спеціальному журналі, перевіряє технічний стан 

крана (механізми, гальма, канати). 

Характер роботи 

Машиніст крана автомобільного здійснює вантажно-розвантажувальні 

роботи. Доставляє кран на об’єкт (керує автокраном у відповідності з 

правилами дорожнього руху). Приймає рішення про вибір місця установки 

крана з врахуванням нахилу рельєфу, стану ґрунту, напрямку і сили вітру. 

Визначає оптимальний кут повороту стріли. Здійснює огляд механізмів і 

вузлів автокрана, технічний догляд і профілактику. У випадку необхідності 

проводить їх ремонт. 



 
 

Перспективи 

Професія «Машиніст крана автомобільного» – одна з найзатребуваніших і 

добре оплачуваних професій на ринку праці. Ймовірність працевлаштування 

після навчання за професією «Машиніст крана автомобільного» складає 

близько 90%. За професією «Машиніст автомобільного крана» можлива 

організація підприємницької діяльності.  

 

 Кваліфікація: стропальник 3 розряду 

Серед обов’язків стропальника – закріпити вантаж для подальшого 

його підйому різними механізмами. Отож, він виконує операції з 

обв’язування і зачіпки матеріалів у процесі навантажувально-

розвантажувальних робіт за участю вантажопідйомних машин. Для цього 

необхідно знати специфічні сигнали спілкування. Стропальник стежить за 

підйомом, переміщенням та опусканням. Неправильно застропований вантаж 

може пошкодитися, і відповідальність за це нестимуть стропальник та 

кранівник. Окрім психологічного аспекту, стропальник мусить мати хорошу 

базу знань, як стропувати той чи 

інший вантаж, і вміти швидко 

застосовувати ці знання на практиці. 

Аби вправно працювати і якісно 

виконувати роботу, необхідно 

володіти такими якостями: уважність, 

зосередженість, відповідальність, 

акуратність, пунктуальність, гарний 

окомір, дисциплінованість, здатність 

раціонально діяти в екстремальних 

ситуаціях, швидкість реакції.  

 



 Кваліфікація: водій автотранспортних засобів категорії «С» 

Одна з найбільш потрібних професій на ринку праці. Автомобільний 

транспорт займає провідне місце, 

він використовується для 

перевезення людей і доставки 

вантажів, використовується і 

великими підприємствами, і 

приватними підприємцями. У 

загальному потоці машин можна 

бачити безліч автомобілів різного 

призначення. Із зростанням 

кількості автомобілів, 

ускладненням їх конструкцій, що 

поліпшують умови праці водія та підвищується їхня надійність, 

довговічність, економічність і екологічність, підвищуються вимоги до рівня 

професійної підготовки водіїв. 

 Водій автотранспортного засобу повинен знати призначення, 

розташування, принцип дії механізмів і приладів автомобіля. Крім того, він 

повинен дотримуватися правил безпеки праці при перевірці технічного стану 

автомобіля в обігу з експлуатаційними матеріалами: паливом, електролітом, 

маслами, охолоджувальними рідинами. 

Водій автотранспортних засобів категорії «С»  здійснює керування 

автотранспортних засобів категорії С (автомобілів, які призначені для 

перевезення вантажів, дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг 

(7700 фунтів). 

 Щоб стати водієм- професіоналом, необхідно володіти наступними 

особистими якостями: спостережливістю, 

рішучістю, спритністю; врівноваженістю, 

розсудливістю; емоційною зрілістю, 

соціальною пристосованістю; великим 

обсягом уваги; гарною зоровою 

пам‘яттю; гарною моторною пам‘яттю; 

гарною реакцією на можливі несподівані 

ситуації на дорозі. 

 Переваги професії водій: 

 можна протягом одного робочого 

дня побувати в різних місцях; 

 потреба в досвідчених водіїв на робочому ринку на першому місці; 

 високі заробітки. 

Специфічні вимоги: по закінченню терміну навчання – 18,5 років .  

Стать: чоловіча. 

Термін навчання 1,5  роки. 


