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 Кваліфікація : Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів                

4 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.  



Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду виконує 

ремонт і складання  автомобілів,розбирає та дефектує деталі,  ремонтує, 

складає  складні агрегати,  

замінює їх при технічному 

обслуговуванні та ремонті, 

визначає та усуває 

несправності у процесі 

регулювання і 

випробування  складових 

одиниць, вузлів та агрегатів 

автомобілів, виконує 

статичне та динамічне 

балансування деталей 

складної конфігурації. 

 

 

 

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. 

 

Ліцей здійснює первинну професійну підготовку  здобувачів  професійної  

(професійно- технічної)  освіти. 

 

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

Стать: чоловіча, жіноча. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


