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ПРО  ПРОФЕСІЮ 

Сучасне автомобілебудування по праву вважається барометром стану 

промисловості тієї чи іншої країни. Її роль в економіці надзвичайно велика, так в 

США, наприклад, в сфері виробництва автомобілів, враховуючи підприємства 

суміжних галузей, що поставляють сировину, матеріали і комплектуючі вироби, 

технічне обслуговування і ремонт, торгівлю, автодорожне господарство, діючий 

автотранспорт, працює кожний шостий із працюючих в промисловості. В Японії на 

долю цієї галузі припадає близько12% загального об’єму виробництва обробної 

промисловості. В Німеччині, Італії, Франції автомобілебудування забезпечує 8-

10% загального об’єму виробництва. 

За данними статистики західних країн, на одну людину в автопромисловості 

працює 6-7 чоловік у суміжних галузях. За прогнозами спеціалістів, в найближчі 

роки почнеться підйом економіки України. В зв’язку з передбачуваним 

підвищенням життєвого рівня країни, збільшиться попит на якісну автомобільну 

техніку вітчизняного виробництва. 

Автомобілебудування в Україні, як і в усьому колишньому Союзі, ніколи не 

було розвинене на належному рівні. Це стосується насамперед якості та 

асортименту продукції, що в умовах загальної економічної кризи призвело до 

значного занепаду галузі. В автомобілебудуванні нашої країни склалася чітка 

спеціалізація підприємств на випуск окремих типів машин. Виникнувши в силу 

особливостей свого розміщення в промислово розвинутих районах України, де 

малися найбільше сприятливі умови для організації внутрішньої - і міжгалузевої 

кооперації, автомобілебудування зараз почало розвиватися і в нових економічних 

районах. 

Україна – єдиний виробник середніх міських, усіх видів туристських і 

міжміських автобусів, великовантажних лісовозів, трубовозів і багатоцільових 

автомобілів, автонавантажувачів вантажопідйомністю 5 т і вище, а також легкових 

малолітражних автомобілів першої групи (типу "Таврія"). 

 На сьогоднішній час до автомобільного комплексу належать чотири 

автозаводи, 94 підприємств, які випускають комплектуючі, 150 заводів колишньої 

оборонної промисловості та 160 підприємств інших галузей, що так чи інше 

причетні до автопрому. 

Проектні потужності автомобільних заводів дають змогу випускати 35 тис. 

КрАЗів, 7,5 тис. міських автобусів – ЛАЗ, 300-350 тис автомобілів на ЗАЗі та ще 17 

тисяч на ЛуАЗі. 
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Нині в Україні автопарк складається з 913,3 тис. вантажних автомобілів 

(потреба в найближчі 10 років-до 1,6 млн штук, в тому числі 60% малої 

вантажопідйомності). З них 36% експлуатується понад 6 років, 40% від 3 до 6 роів. 

Не вистачає автомобілів малої вантажопідйомності до 2 т , потреба в яких 

становить 40 тис на рік. 

Автомобілебудування – це одна із галузей машинобудування, що належить до 

галузей  ― вільного розміщення ‖, на які менш ніж на інші галузі впливають 

чинники розміщення. 

Так на розміщення автомобільної промисловості не впливають сировинні і 

паливно-енергетичні ресурси, слабко впливають райони споживання готової 

продукції. Розміщення підприємств автомобільної промисловості визначається 

передусім економічними чинниками, найголовнішим з яких є трудові ресурси, а 

також наявність  транспортних магістралей. Тому всі виробництва можуть 

розміщуватися в тих регіонах, що задовольняють чинники розміщення. 

Собівартість виготовленої продукції на глибоко спеціалізованих 

підприємствах і радіус її перевезення до районів споживання перебуває в обернено 

пропорційній залежності. Тому заводи подетальної спеціалізації територіально 

значно віддалені від заводів предметної спеціалізації. Останні обслуговують 

потреби не одного, а здебільше кілька економічних районів або всієї  України. 

За даними офіційної статистики, в Україні розміщені виробництва: 

- автобусів — ВАТ"Львівський автобусний завод" і ВАТ "Металіст", ―Старо-

константинівский завод" (Хмельницька обл ). (Зауважимо, час від часу різні 

підприємства заявляють про те, що почали робити автобуси. Приміром, АТ 

"Черкаський авторемонтний завод"(ЧАРЗ) не дуже давно вивів на ринок автобус 

"Богдан"); 

-  вантажних автомобілів - ВАТ "Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (м. 

Кременчук); 

- малолітражні легкові автомобілі — СП "АвтоЗАЗ-Деу" (м.Запоріжжя), 

Луцький автомобільний завод, ―КримавтоГАЗ‖ (м.Сімферопіль); 

-  легкові автомобілі підвищеної прохідності для сільської місцевості — ВАТ 

"Луцький автомобільний завод" (м.Луцьк); 

-  автомобілі спортивні — Запорізький завод спортивних автомобілів; 

- спецавтомобілі - ТОВ"Спецавтотехніка-М" (автомобілі фургони, 

автоцистерни харчові, автопаливозаправники, м.Одеса), ВАТ "Чернігівське 
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підприємство спецавтотранспорту", ВАТ "Луцький автомобільний завод" 

(автомобілі швидкої допомоги). 

 

 Коротка історія професії 

 

Сучасна назва професії «Слюсар» походить від німецького слова «Schloβ» 

(шлос) – замок. Шлоссерами називали майстрів, які виготовляли замки. Ця назва 

зберігається в більшості європейських мов.  

            Взагалі, перше повідомлення про слюсарну справу як самостійне ремесло 

знайшли в документі віденського архіву 1463 року. в 1545 році вже існував 

слюсарний цех в місті Шмалькадемі, Німеччина. 

           Ця професія одна з 

найперспективніших, попит на неї буде 

зростати разом із збільшенням парку 

автомобілів. Все більше і більше 

різноманітних марок автомобілів бачимо на 

дорогах України. Всі вони потребують 

якісного технічного обслуговування. Тому 

з'являються нові сервісні центри вітчизняних 

та закордонних автомобільних компаній, приватні авто майстерні. Оплата праці 

кваліфікованого автослюсаря була і  надалі залишиться високою.  

             Роботу водія бачать всі, а роботу слюсаря з ремонту автомобілів ні. Але ж 

автомобіль не зможе навіть виїхати, якщо він буде в поганому технічному стані. 

Тому професія автослюсаря це професія «номер два» після водія. Якість роботи 

водія багато в чому залежить від того, як буде працювати слюсар з ремонту 

автомобілів. 

         Утримання автомобілів в належному 

технічному стані, безпека роботи водіїв, 

надійність в експлуатації все це робота слюсаря з 

ремонту автомобілів. Щоб автомобіль добре 

працював, він має бути добре відрегульований і 

випробуваний. Під час експлуатації він потребує 

постійного ремонту та обслуговування це теж 

справа автослюсаря. І чим складніша будова 

автомобіля, тим більш класифікований має бути 
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автослюсар. Це одна з важливих професій, бо яким б не були досконалими сучасні 

інструменти та обладнання, завжди буде потрібна людина із «розумними» руками. 

           Ця професія рекомендується тим чоловікам, котрі люблять техніку і не 

бояться фізичних навантажень, тому що при виконанні ремонтних робіт іноді 

доводиться працювати за складних умов, виконувати ремонт у важкодоступних 

місцях, довгий час зберігати незручне положення тіла. Отже слюсар з ремонту 

автомобілів потрібне добре загальне фізичне загартування, закоорденованість 

рухів, задовільний стан опорно рухового апарату.  

            Обравши професію слюсаря з ремонту автомобілів Ви завжди, при бажанні, 

матиме джерело поліпшення сімейного добробуту, це професія для справжніх 

чоловіків, і оволодівши нею, можна легко 

працевлаштуватися, і навіть організувати приватну 

справу з ремонту автомобілів. Професія автослюсаря 

вважається престижною. 

            Обираючи професію необхідно співcтавити свої 

особливості якості з тим, яких потребує від Вас 

майбутня робота. Якщо Ви обрали професію 

автослюсарем, то Вам необхідно любов до техніки, 

наполегливість, почуття, терпіння і відповідальність.   

 

Характер роботи 

Загальна характеристика професії:  

 проводить технічне обслуговування, розбирання, ремонт, заміну, зварку, 

збірку і регулювання вузлів автомобілів; 

 розбраковує деталі після розбирання і миття, здійснює статичне і динамічне 

балансування деталей і вузлів; 

 виконує операції по мастилу і зміні ресор і радіаторів, свердленню отворів і 

нарізку різьблення, виготовленню прокладок; 

 здійснює установку приладів і агрегатів електроустаткування по схемі, 

включення їх в мережу, установку запалення на розподільниках, їх перевірку 

на стенді, регулювання і усунення дефектів; 

 виконує оброблення, зрощення, ізоляцію і паяння проводів, перевірку свічок 

на іскроутворення, просочення і сушку ізоляційних обмоток приладів і 

агрегатів електроустаткування; 
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 проводить обкатку на стенді і пробігові випробування автомобілів після 

ремонту; 

 оформляє приймально-здавальну документацію; 

 робота переважно позмінна, індивідуальна, в приміщенні і на відкритому 

повітрі; 

 характерні незручні робочі пози, підняття і переміщення важких предметів, 

наявність запахів масел, бензину і ін.; 

 можливе створення приватного авторемонтного підприємства або заняття 

індивідуальною трудовою діяльністю по технічному обслуговуванню і 

ремонту автомобілів. 

Кваліфікаційні вимоги до 2 розряду 
Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів;  порядок складання 

простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів;  способи 

виконання кріпильних робіт та обсяги першого 

технічного обслуговування; призначення і правила 

застосування найбільш розповсюджених 

універсальних і спеціальних пристроїв і 

контрольно – вимірювальних приладів; основні 

механічні властивості оброблюваних матеріалів; 

призначення і застосування охолоджувальних і 

гальмових рідин, мастил і палива; правила 

застосування і користування пневмо – і 

електроінструментом; основні відомості  про 

систему допусків і посадок, квалітети і параметри 

шорсткості; основи електротехніки і технології 

металів у обсязі виконуваної роботи; правові та 

організаційні основи безпеки праці; основи 

безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 

виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього 

середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, 

маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-

мастильних матеріалів; 

основні правила читання креслень, загальні 

поняття про збірні креслення, робочі 
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креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; 

основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, 

трансформатори, електричні машини, правила користування 

електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та 

порядок користування інструментами та 

приладами для виміру лінійних і кутових 

величин, оптичними, пневматичними та 

електричними приладами;основи 

машинознавства – відомості з 

теоретичної механіки, опору матеріалів, 

деталей  машин, теплотехніки, 

гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі 

економіки, товар, гроші, їх функції та 

властивості, матеріальне виробництво, 

ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, 

національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; Конституційні основи 

України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав 

та інтересів; розгляд господарчих спорів; 

адміністративний проступок і 

адміністративну відповідальність; правову 

охорону природи; загальні основи галузевої 

економіки і підприємства; економічну, 

фінансову і комерційну діяльність 

підприємства; використання інформаційних 

та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва;  системи 

управління на основі комп’ютерних 

технологій. 

Завдання та обов’язки:  виконує роботи з розбирання  вантажних та легкових  

автомобілів, (окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних 

місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, 

складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих 

частин і деталей. Знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та 

паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного 

обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку 

деталей за 12 – 14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і 
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контрольно – вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з 

ремонту  і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. 

Кваліфікаційні вимоги до 3 розряду 
Повинен знати: конструкцію і  призначення складових одиниць та агрегатів 

автомобілів середньої складності; правила складання автомобілів, способи  і 

прийоми ремонту деталей, 

складових одиниць, агрегатів і 

приладів; основні прийоми 

розбирання, складання, 

знімання та встановлення 

приладів і агрегатів 

електроустаткування; типові 

несправності системи 

електроустаткування, способи 

їх виявлення та усунення; 

призначення і основні 

властивості матеріалів, які 

застосовуються під час 

ремонту електроустаткування; 

відповідальні регулювальні і 

кріпильні роботи; основні властивості металів; призначення термообробки 

деталей; будову універсальних  спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних 

приладів середньої складності; систему допусків і  посадок, квалітети та параметри 

шорсткості; правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист 

господарських прав і інтересів,  основи трудового законодавства, адміністративну і 

дисциплінарну відповідальність; планування підприємницької діяльності, 

фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств 

(основи маркетингу), 

фінанси та облік на 

підприємстві,  системи 

обслуговування бізнесу;  

використання 

інформаційних та 

комп’ютерних технологій 

для автоматизації 

виробництва,  діючі системи 
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управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації; 

особливості будови сучасних 

автомобілів і автобусів, прийоми  

технічного обслуговування і 

ремонту автомобілів, призначення 

та види діагностичного 

обладнання,  стандартизацію та 

контроль якості; поняття про 

допуски та посадки, правила та 

порядок користування 

інструментами та приладами для 

виміру лінійних і кутових величин, 

оптичних, пневматичних та 

електричних приладів; розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до 

спеціалізації, користуватися ними ; метали і сплави, діелектрики, паливно-

мастильні матеріали; основи електростатики, особливості використання в 

професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, 

змінного струму,  трансформаторів,  електричних машин, апаратури управління і 

захисту, електровимірювальних приладів; правові та організаційні основи охорони 

праці,  основи безпеки праці пожежної безпеки,  електробезпеки, гігієни праці, 

виробничої санітарії в галузі,  проходження медичних оглядів,  практичне надання 

першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.  

Завдання та обов’язки: виконує роботи з розбирання автомобілів (у тому числі 

дизельних, газобалонних і 

спеціальних), а також 

автобусів; ремонтує, складає 

вантажні автомобілі, окрім 

спеціальних, газобалонних 

та дизельних, легкові 

автомобілі і автобуси з 

кількістю посадочних місць 

для пасажирів до 22; 

визначає і усуває 

несправності у роботі 

складових одиниць та 

агрегатів автомобілів; ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці 

та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує 
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кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні 

із заміною зношених деталей;  розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати  

електроустаткування автомобілів; з’єднує та паяє проводи з приладами  й 

агрегатами електроустаткування; виконує слюсарну обробку деталей за 11-12  

квалітетами  із застосуванням універсального обладнання; ремонтує і встановлює 

складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря  вищої кваліфікації.  

Кваліфікаційні вимоги до 4 розряду 
Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми 

складання автомобілів; 

електричні та монтажні схеми 

автомобілів; технічні  умови  

на складання, ремонт і 

регулювання агрегатів, 

складових одиниць і 

приладів; методи виявлення  і 

способи усунення складних 

дефектів, виявлених  у 

процесі ремонту, складання і 

випробування агрегатів, 

складових одиниць  і 

приладів; правила і режими 

випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і 

складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних 

установок; будову , призначення  і правила 

застосування складних контрольно-

вимірювальних інструментів; конструкцію 

універсальних і спеціальних пристроїв; 

періодичність та  обсяги технічного 

обслуговування електроустаткування та 

основних складових  одиниць і агрегатів 

автомобілів; систему допусків і посадок, 

квалітетів і параметрів шорсткості; правові 

та організаційні основи безпеки праці; 

основи безпеки праці в галузі; пожежної 

безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження 

медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, 

охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, 
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технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, 

диелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, 

загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, 

технічні виміри, загальні відомості про 

схеми; основи електростатики, постійний 

струм, електромагнетизм, змінний 

струм, трансформатори, електричні 

машини, правила користування 

електровимірювальними приладами; 

поняття про допуски та посадки, правила 

та порядок користування інструментами 

та приладами для виміру лінійних і 

кутових величин, оптичних, 

пневматичних та електричних приладів; 

основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, 

деталей  машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, 

товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови 

його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний 

прибуток; поняття та ознаки правової держави; конституційні основи України; 

цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та 

інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність; правову охорону природи; загальні основи 

галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність 

підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва; системи управління на основі комп’ютерних 

технологій. 

Завдання та обов’язки: виконує ремонт і складання автомобілів (у тому числі 

дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових 

автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирає, проводить 

дефектування деталей, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці й 

прилади, замінює їх при  технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряє гальмові 

та  ходові властивості автомобілів; виконує на стендах  випробування складових 

одиниць та  агрегатів; виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі 

регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; розбраковує 

деталі  після розбирання  та миття; виконує слюсарну обробку деталей за 7-10  

квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконує 
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статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної 

конфігурації, складає дефектувальні відомості. 

 

Умови роботи 

Автослюсар – одна з тих професій, без яких важко уявити сучасний 

динамічний світ автомобільного транспорту. Адже саме слюсар з ремонту 

автомобілів готує машину в дорогу, тож від його вмінь та майстерності залежить 

результат і успіх роботи транспортних систем. 

За класифікацією професія слюсаря з ремонту автомобілів відноситься до 

професій типу „людина – техніка‖. 

Щоб машина 

запрацювала, її потрібно 

зібрати, налагодити, 

відрегулювати, у процесі 

експлуатації – 

обслуговувати й 

ремонтувати. Чим 

складніша машина, тим 

вища кваліфікація слюсаря, 

і якими б не були 

досконалими інструменти, 

завжди буде потрібна 

людина з „розумними‖ 

руками. Різноманітність сучасного автомобільного транспорту робить професію 

автослюсаря цікавою, але вимагає від нього постійного розширення технічного 

кругозору, удосконалення майстерності. 

Потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши 

цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідприємствах, 

фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, „шляхових допомогах‖, та власне, 

відкрити власну справу.  

Робота слюсаря з ремонту автомобілів підійде фізично міцним молодим 

людям, терплячим, захопленим технічним конструюванням, автомотоспортом, 

кмітливим, схильним до творчості, винахідливості. 

Навчання та підготовка слюсарів з ремонту автомобілів здійснюється на базі 

професійно-технічних училищ та підприємств. Термін навчання за направленням 
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служби зайнятості – 5 місяців. Умови прийому встановлюються навчальними 

закладами. Можна пройти навчання за направленням служби зайнятості. Набуті 

професійні знання автослюсар може реалізувати в інших професіях та в 

повсякденному житті. 

Інструменти: 

Універсальний набір інструменту Jonnesway S05h48107S на 107 предметів,  

 

Набір торцевих головок Jonnesway S05h48107S на 107 предметів призначений для 

виконання комплексних слюсарно-монтажних робіт по монтажу, ремонту 
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Двостієчний електрогідравлічний підйомник ROTARY SPOT35 

 

Двостієчний електрогідравлічний підйомник SPOT35 - це найбільш економічне 

рішення початкового рівня серед гідравлічних підйомників з двома стійками. 

Пляшковий домкрат AC HYDRAULIC A2-170 
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Одноштоковий гідравлічний пляшковий домкрат, вантажопідйомність 2,0 т 

Шиномонтажне обладнання. Обладнання для автосервісу (СТО). Автоінструмент. 

Компресори. Камери  

Компанія Спектр-Інструмент (ТОВ "Спектр Інтер Груп) постачає весь асортимент 

обладнання для шинмонтажу: шиномонтажні та балансувальні станки з Італії, 

Німеччини, Польщі, Китаю, Тайваню тощо. Ми здатні задовольнити вимоги 

практично кожного покупця.   

Займаючись продажем, монтажем та ремонтом шинмонтажного обладнання вже не 

один рік, наші спеціалісти розробили концепцію "Шиномонтаж під ключ", що 

стала бестеселером на українському ринку.                                                                                                                 

 

   

  Спектр-Інструмент пропонує обладнання для СТО та шиномонтажу: підіймачі 

механічні та гідравлічні , фарбувальні камери , компресори , шиномонтажне та 

балансувальне обладнання, матеріали для шиномонтажу (грузи, латки, клеї) , 

вулканізатори , інфрачервоні сушки , діагностичне обладнання для автосервісу, 

розвал-сходження, рихтувальне обладнання, автоінструмент , інструментальні 

меблі, обладнання для заміни мастил, пневмоінструмент, домкрат и, обладнання 

для автомобільних кондиціонерів тощо.  
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Викрутка 5*100 + KING ROY 

 

 

 

 

 

Отвертка-битодержатель с трещоткой реверсивной 

 



18 
 

 

Набор ключей комбинированных 8 ед. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19мм 
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Плоскогубці 

 

Балансувальний стенд 
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Освітня підготовка 

Здобути професію слюсар з ремонту автомобілів можна в професійно-

технічних училищах, навчально-

курсових комбінатах, на 

виробництві. Зараховані до 

професійно-технічних училищ 

забезпечуються стипендією, 

безкоштовним харчуванням. 

Навчаючись, майбутні робітники 

можуть одержувати свої перші 

самостійні заробітки.  
Так, зокрема, при вивченні 

спецтехнології, учнів знайомлять з 

новими марками автомобілів їх 

відмінностями особливостями 

порівнюючи з застарілими, вчаться 

креслити, читати складні креслення. На 

виробничих заняттях і під час практик 

учні закріплюють знання набуті на 

теоретичних заняттях, набувають практичних навиків, при вивчені слюсарних 

робіт учні розвивають свій талат виготовляти 

деталі своїми руками . В групах із випускників 9-х 

класів крім спеціальних дисциплін можуть 

вивчатися загальноосвітні предмети (українська 

мова та література, математика, історія, географія, 

біологія, фізика, хімія, іноземна мова), естетичне 

та фізичне виховання. 

Зараховані в профтехучилище після 11 

класу вчаться 2 рік, після 9 класу - 3 роки. Форма навчання – денна. 
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 Після закінчення професійно-технічного училища учням присвоюється 3-4 

розряд. Конкретні кваліфікаційні розряди присвоюються учням залежно від 

виробничих показників, досягнутих в останній період навчання з урахуванням 

успішності по профілюючих предметах. Після закінчення училища слюсарі  

можуть отримати професію слюсар з ремонту автомобілів, водій категорії "С". 

 

 

Медичні обмеження 

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця: 

 фізична витривалість і сила; 

 хороший зір і окомір (лінійний і об'ємний); 

 рухливість, координація і точність рухів кистей і пальців рук; 

 тонка м'язова і слухова чутливість; 

 хороша образна і оперативна пам'ять; 

 технічний інтелект; 

 високий об'єм і розподіл уваги; 

 спостережливість; 

 терпіння, дисциплінованість і відповідальність. 

 

 
В професійно-технічних училищах, які готують 

слюсарів з ремонту автомобілів провідними 

навчальними дисциплінами є: 

електротехніка 

інформаційні технології 

матеріалознавство 
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Робота протипоказана людям із: 

 важкими захворюваннями серцево-судинної і дихальної системи; 

 захворюваннями опорно-рухового апарату; 

 алергічними захворюваннями; 

 вираженими дефектами зору і слуху; 

 серйозними нервово-психічними розладами. 

Не можуть бути допущені до навчання та роботи особи, яким характерні: 

 відсутність спритності рухів; 

 неуважність; 

 висока ступінь неврівноваженості; 

 недостатня точність і обсяг рухової пам'яті; 

 емоційна нестабільність. 

 

Вимоги професії до робітника 

Слюсар з ремонту автомобілів - це одна з важливих професій, тому що, 

якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з 

"розумними" руками. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних 

автомобілів, ускладнення виробництва 

автомобілебудуванню і автосервісу 

необхідні висококваліфіковані кадри. Тому 

потреба у спеціалістах з ремонту 

автомобілів буде постійною і, оволодівши 

цією професією, можна легко 

працевлаштуватися в різних 

автопідприємствах, фірмах автосервісу, 

автокомбінатах, автопарках, і навіть 

відкрити свою справу. Професія 

автослюсаря вважається престижною. 

Робота слюсаря з ремонту 

автомобілів підійде фізично міцним 

молодим людям, терплячим, захопленим технічним конструюванням, автомото-

спортом, кмітливим, схильним до творчості, винахідливості. 

Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідні: 

- Гострота і точність зорового, слухового і дотикового сприйняття 

- Добра координація рухів пальців і рук 
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- Стійка нервова система 

- Гострота зору та точність зорового розпізнавання 

- Гострий "технічний" слух 

- Висока точність і координація рухів 

- Аналітичне, логічне, технічне мислення і просторова уява 

- Емоційна стійкість, 

врівноваженість 

- Терпіння і наполегливість 

-   Доброзичливість у ставленні 

до людей 

- Витривалість, 

відповідальність, організованість 

Психологічними 

протипоказаннями до професії 

слюсаря з ремонту автомобілів є 

неуважність, емоційна 

нестабільність, слабка 

зосередженість. 

Професійне навчання 

Навчання та підготовка слюсарів з ремонту автомобілів здійснюється у 

професійно-технічних училищах. 

Зарахування до професійно-технічного училища здійснюється шляхом 

конкурсного відбору. Кількість, 

а також 

форми проведення 

вступних випробувань 

(співбесіда, контрольні роботи з 

окремих предметів, тестування) 

встановлюються професійно-

технічними навчальними 

закладами. 
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 Перспективи 

Імовірність працевлаштування після професійного навчання складає близько 

90%.Професія слюсар з ремонту автомобілів дає можливість займатися 

індивідуальною трудовою діяльністю, надомною працею. 

 

По спеціальності “ слюсар з ремонту автомобілів ” в м. Дунаївці  

можна працевлаштуватися: 

ТОВ “Класік” 

ПП Кісілюк 

ПП Камінський 

ПП Жовнір 

ОДО Дунаевецкий маслозавод 

Сантекс ТП, ООО 
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Після закінчення ПТНЗ 

можна продовжити навчання 

 у вищих навчальних 

закладах  
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Споріднені професії 

 
 слюсар-інструментальник,  

 
 слюсар-ремонтник, 
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 слюсар механо-складальних робіт, 

 
 слюсар рухомого складу,  
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 слюсар путніх машин і механізмів, 

 

 слюсар по ремонту дорожно-будівельних машин і тракторів,  верстатник. 

 

 


