
 Тракторист – машиніст сільськогосподарського 

виробництва  
 

 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. 

 

Ліцей здійснює первинну професійну підготовку, професійно- технічне 

навчання здобувачів  професійної  (професійно- технічної) освіти та 

підвищення кваліфікації робітників. 

 

Специфічні вимоги: Вік після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, 

з віковим обмеженням – використання посвідчення  тракториста – машиніста  з 

18 років.  

Стать:  чоловіча. 

 

 
 


