
Водій автотранспортних засобів 
 

 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. 

  

Ліцей здійснює первинну професійну підготовку, професійно- технічне 

навчання здобувачів  професійної  (професійно- технічної) освіти та 

підвищення кваліфікації робітників. 

 

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

запрошуємо  на навчання у Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області. 

 

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

з віковим обмеженням – використання посвідчення водія з 18 років.  

Стать: жіноча, чоловіча. 

 


