
 
Професія: Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. 

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: 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 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). 



 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. 

 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. 

На сьогоднішній день ми вже не уявляємо своє життя без автомобільного 

транспорту і фахівців, які ним керують. 

 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: вік після закінчення терміну навчання – не менше 17 

років, з віковим обмеженням – використання посвідчення водія з 18 років.. 

Стать: жіноча, чоловіча 

Термін навчання  1  рік. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


