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 Кваліфікація: монтажник санітарно-технічних 

систем та устаткування 3 розряду 

Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель 

неможливо без сантехніка. Холодне і гаряче водопостачання, каналізація, 

центральне опалення – всі ці комунікації та їх безперебійне функціонування 

залежать від професіоналізму сантехніка. 

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування  3 розряду 

виконує прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального 

опалення, водопостачання, каналізації, та водостоків.  

Сантехніки не тільки проводять монтажні та встановлювальні роботи 

нового сантехнічного обладнання. Величезне значення має ремонт, 

профілактичне обслуговування, а так само, заміна старого обладнання на нове. 

Престижність професії сантехнік сьогодні значно зросла. Цьому сприяє висока 

заробітна плата, особливо, при роботі в приватних фірмах і на будівництвах і 

величезна затребуваність. Тим не менш, професія сантехнік залишається 

однією з найважчих і складних. Особливо це стосується робіт по демонтажу 

старого сантехнічного обладнання та встановлення нового, що передбачає 

роботу в обмежених умовах стін і перегородок, обмеженого освітлення та 

інших незручностей. 

Затребуваність сантехніків на ринку праці дуже велика і постійна. Адже 

вони потрібні не тільки при будівництві нових будинків, але і при ремонті 

старих будівель. А вже під час непередбачених аварійних ситуацій, сантехнік – 

найважливіша людина. І, хоч їхня робота малопомітна для більшості людей, без 

неї наше життя і побут будуть позбавлені всіх тих благ, до яких ми звикли і до 

яких ставимося, як до чогось природного і постійного. 

Сантехніки можуть працювати на будівництвах, де вони здійснюють 

монтаж систем опалення, водопостачання, каналізації, можуть працювати в 

житлово-експлуатаційних конторах, займаючись ремонтом і заміною старого 

сантехнічного обладнання на нове. Сьогодні сантехніки можуть працювати в 

приватних фірмах, що пропонують сантехнічні послуги населенню. 

 

 

 



 Кваліфікація: електрогазозварник 3 розряду 

Неможливо уявити сучасне оточуюче середовище, без застосування 

такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварювання. 
Електрогазозварник виконує: 

 ручне електродугове зварювання; 

  плазмове та газове зварювання; 

  напівавтоматичне зварювання; 

 кисневе плазмове різання ; 

 електродугове повітряне стругання деталей з високовуглецевих 

легованих і спеціальних сталей та чавуну. 

Незважаючи на 

застосування різних видів 

зварювальних машин, важливе 

значення має і завжди буде мати 

ручне зварювання. Воно 

незамінне у будівництві, при 

прокладанні трубопроводів, 

створенні гідроспоруд, ремонті 

різноманітної техніки. 

Неможливо оволодіти основами 

професії, не володіючи 

прийомами ручного зварювання. 

Зварювання ведеться за 

кресленнями та технологічними 

картами, до вказано, що 

визначають методи, марки електродів та час, потрібний для зварювання. При 

необхідності зварити деталь, до якої немає технологічних карт та креслень, 

зварник самостійно визначає особливості параметрів зварювання, матеріалу, 

шву, електродів, режиму тощо. 

Він також повинен добре знати правила обслуговування електрозварювальної 

апаратури, механічні та технологічні властивості зварюваних металів, марки і 

типи електродів, види зварних з'єднань, типи швів, режими зварювання, 

способи випробування зварних швів, види дефектів і способи їх попередження 

та усунення, правила техніки безпеки. 

Електрогазозварник повинен вміти виконувати роботи з ручного та 

автоматизованого дугового, газоелектричного і газового зварювання деталей, 

читати креслення, визначати основні причини браку і усувати їх, застосовувати 

раціональні прийоми роботи, економно використовувати матеріали і 

електроенергію, дотримуватись правил техніки безпеки. 

Праця електрогазозварника належить до класу перетворюючих професій 

ручної праці і здійснюється переважно на відкритому повітрі в умовах 

перепадів температури і вологості. 

 

 

 

 



 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). Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень 

вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан 

автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на 

цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп дозволеною 

максимальною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного 

засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує 

справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог 

стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього 

середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування 

автотранспортного засобу. Подає 

автотранспортний засіб для 

навантаження та розвантаження. 

Контролює правильність 

завантаження, розміщення та 

кріплення вантажів (у тому числі – 

небезпечних, великовагових, 

негабаритних) у кузові. Усуває 

технічні несправності, які 

виникають під час роботи на лінії і 

не потребують розбирання 

головних механізмів. Виконує 

регулювальні роботи. Заправляє 

автотранспортні засоби паливом та 

іншими експлуатаційними 



матеріалами. Оформлює дорожню документацію. Надає першу медичну 

допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди. 

  

 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: 

 можна протягом одного робочого дня побувати в різних місцях; 

 потреба в досвідчених водіїв на робочому ринку на першому місці; 

 високі заробітки. 

 

Специфічні вимоги: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років. 

 Стать: чоловіча, жіноча. 

Тривалість навчання після  базової середньої освіти  - 3 роки. 

 


