
 Тракторист – машиніст сільськогосподарського 

виробництва  
 

 Кваліфікація: тракторист- машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії D1, E1,C, G, H 
      

 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.  

У Ніжинському професійному аграрному 

ліцеї ми можете отримати такі кваліфікації  

з професія «Тракторист- машиніст 

сільськогосподарського виробництва»: 

 тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва категорії C  

виконує дорожньо-будівельні роботи на самохідних дорожньо-будівельних 

машинах з причіпними і начіпними знаряддями, що агрегатуються з ними. 

Виконує дорожньо-будівельні роботи на самохідних котках різних конструкцій 

і землерийно-фрезерних машинах.  

 тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва категорії D1 

керує одноковшовими екскаваторами  залежно від об’єму (місткості) ковша (D1 

– до 4 м3) під час розробляння ґрунтів у процесі будівництва об'єктів і споруд 

різного призначення, різних каналів, гребель, захисних земельних дамб, інших 

аналогічних за складністю виконання споруд: улаштування виїмок, насипів, 

резервів,  кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній 

електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних 

комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав тощо. 

 тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва категорії Е1 

керує тракторними навантажувачами і розвантажувачами, 

вагононавантажувачами та усіма спеціальними вантажозахоплювальними 

механізмами і пристроями під час навантаження, відвантаження, переміщення 

та укладання в штабелі різних вантажів. Виконує вантажно- розвантажувальні 

роботи на виробництві із застосуванням навантажувачів різних типів і 

модифікацій залежно від їх вантажопідйомності та потужності ь двигуна (Е 1 – 

до 147 кВт, Е 2 – понад 147 кВт).  



 тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва категорії  G  

керує бульдозерами з потужністю двигуна відповідно до 73,5 і понад 73,5 кВт. 

Виконує роботи під час розроблення, переміщення та планування ґрунтів, 

улаштування силосних споруд, споруд для зберігання коренебульбоплодів та ін. 

Проводить роботи з очищення доріг від снігу, поверхневого поліпшення лук і 

пасовищ, під час заготівлі силосу, сінажу, зерносінажу. 

Виконує землевпоряджувальні роботи під час ремонту сільських  та польових 

доріг сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Проводить 

землевпоряджувальні роботи під час озеленення сільських територій, вкриття 

землею сховищ коренебульбоплодів, гноєсховищ тощо.  

 тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії  Н  виконує сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для 

боротьби з хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур згідно з 

вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує меліоративні роботи на 

самохідних і причіпних меліоративних машинах.  

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.  

 

Ліцей здійснює  професійно- технічне навчання здобувачів  професійної  

(професійно- технічної) освіти (категорії G2,D1) та підвищення кваліфікації 

робітників (категорії G2,D1,Е1,С,Н). 

 

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

з віковим обмеженням – використання посвідчення  тракториста – машиніста  з 

18 років.  

Стать:  чоловіча. 

 

 

 


