
Професія: Тракторист - машиніст 

сільськогосподарського виробництва. 

Водій автотранспортних засобів  
 Кваліфікація: тракторист - машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії  «А1» 

Професія «Тракторист - машиніст 

сільськогосподарського виробництва» - одна  з 

почесних професій на землі – ростити і збирати 

хліб. Професія, що потрібна селу і народному 

господарству України і не тільки України. Вона 

відкриває широкі можливості для вдосконалення  

майстерності та втілення на практиці творчих 

задумів.  

Трактор — основна машина в сільському 

господарстві, за допомогою якої обробляють 

ґрунт, виконують основні роботи по догляду за 

культурними рослинами, перевозять вантажі тощо. Кожний п’ятий працівник 

сільського господарства — тракторист. 

Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох 

сільськогосподарських професій: водія, саме тракториста, механіка, знає будову 

і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин,  систему 

технічного обслуговування машинно-тракторного парку, ознаки основних 

несправностей і способи їх усунення. Він має  необхідні знання основних 

правил агротехніки і прогресивної технології механізованих робіт з 

вирощування сільськогосподарських культур.  

Тракторист-машиніст працює на 

гусеничних і колісних тракторах з 

причіпними, навісними та 

напівнавісними сільсько-

господарськими машинами і 

знаряддями, на зернових і спеціальних 

збиральних комбайнах. Тракторист 

виконує механізовані роботи з обробки 

ґрунту, внесення мінеральних та 

органічних добрив, а також посіву, 

посадки сільськогосподарських культур і догляду за рослинами. 

Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1: 
виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і 

гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), 

сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї 

потужності,  виконує транспортні роботи на тракторах. 

 



 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. 

 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. 

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). 

 На сьогоднішній день ми вже не уявляємо своє життя без 

автомобільного транспорту і фахівців, які ним керують. 

 Переваги професії: 

 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. 

  


