
 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, 

 тракторист – машиніст сільськогосподарського 

виробництва, водій автотранспортних засобів 

 
 Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 3 розряду 
Машини в сільському 

господарстві працюють у складних 

умовах. Різноманітний рельєф 

полів викликає постійні зміни 

режиму роботи, підвищене 

динамічне навантаження, вібрацію. 

Тому вже через кожні 2-3 роки нові 

машини потребують ремонту. Усі 

ці роботи виконує слюсар з 

ремонту сільськогосподарських 

машин і устаткування. 

Слюсар з 

ремонту  сільськогосподарських 

машин і устаткування обслуговує 

трактори, комбайни різних марок та значний парк машин: ґрунтообробні 

(плуги, борони, лущильники, культиватори, котки), поливні, посівні та 

посадочні, машини для захисту рослин, для заготівлі сіна чи силосування, для 

збирання технічних культур і картоплі, зерноочисних та багато інших. Жодна 

сільськогосподарська машина або механізм не можуть бути відремонтовані без 

розбирання, припасування, регулювання, тобто без участі слюсаря. Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування — ліквідує 

несправності машин та окремих механізмів, подовжує термін їхньої роботи, 

повніше використовує ресурс усіх вузлів машин. 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин і 

устаткування має  знання механіки, 

математики, креслення, 

знає  будову, принцип дії, 

призначення та правила 

експлуатації машин і способи 

усунення несправностей; способи 

застосування і зберігання 

вимірювального інструменту; 

основні властивості металів, 

основи організації ремонтного 

виробництва і слюсарної справи. 

 

 



 Кваліфікація: тракторист- машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії А1,А2,В1 
      

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. 

У Ніжинському професійному аграрному ліцеї ми можете отримати такі 

кваліфікації  з професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва»: 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії А1 

(виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і 

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

сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї 

потужності,  виконання транспортних робіт на тракторах); 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії А2 

(виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних 

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

сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї 

потужності,  виконання транспортних робіт на тракторах); 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії В1(виконання  сільськогосподарських  збиральних  

робіт  на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах). 

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 сільськогосподарськими 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. 

Професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 

ви можете здобути  в Державному навчальному закладі «Ніжинський 

професійний аграрний ліцей Чернігівської області». 

Випускникам ліцею видається диплом кваліфікованого робітника з 

професії  тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. 

(кваліфікація: категорії - А1, А2, В1).  

 

 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 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 водій: 

 можна протягом одного 

робочого дня побувати в 

різних місцях; 

 потреба в досвідчених водіїв 

на робочому ринку на 

першому місці; 

 високі заробітки. 

 Якщо ж ви вже вирішили, що Водій – це ваша майбутня професія, то 

запрошуємо  на навчання у Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області. 

Специфічні вимоги: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років. 

Стать: чоловіча, жіноча. 

Тривалість навчання  після  базової середньої освіти  - 3 роки. 

 


