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Пояснювальна записка 

Освітня програма охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний набір 

компетенцій, необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення. 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями 

програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу. Програмою не обмежується використання викладачем 

різних видів апаратного та програмного забезпечення за умови відповідності його 

вимогам чинного законодавства, нормативних документів та даної Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем. 

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є практична 

діяльність учнів на кожному уроці. 

Обладнання навчальних приміщень  (кабінетів, майстерні) відповідає технічним, 

санітарно-гігієнічним, педагогічним вимогам. 

Освітня програма складається з наступних складових: 

 Передмови 

 Пояснювальної записки 

 Загальної характеристики 

 Переліку компетентностей випускника 

 Контролю за освітнім процесом 

 Форм атестації здобувача освіти 

 Вимог стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 

 Робочого навчального плану 

 

 

 

 



Загальна характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія 

 

7131 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Рівні кваліфікації 1-2, 3, 4 розряд 

Ступінь навчання другий 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовки 

Форма навчання Денна 

Кваліфікація в дипломі 4 розряд  слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Вимоги до рівня осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

цією програмою 

Повна загальна середня освіта 
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Загальнопрофесійна підготовка 

ЗПК-

10 

Оволодіння 

основами 

роботи на 

персональному 

комп’ютері 

 Основи роботи 

на ПК 
Знати: 

обладнання комп’ютера та його основні пристрої; основи роботи на 

персональному комп’ютері; вимоги до влаштування робочого місця та правила 

безпеки роботи на персональному комп’ютері. 

 

10  

ЗПК-

2 

Оволодіння 

основами 

ринкової 

економіки та 

підприємництва 

 Основи ринкової 

економіки і 

підприємництва 

 

Знати: загальні основи суспільного виробництва; поняття ринку і ринкових 

відносин; поняття формування та розвитку ринку; напрямки реформування 

економіки; поняття власності та її економічної сутності; роздержавлення і 

приватизація; витрати на виробництві і собівартість продукції; 

сутність прибутку та системи оподаткування прибутків підприємств; 

поняття організації  оплати праці; сутність трудових ресурсів, ринку праці; 

поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і значення, відтворення 

суспільного продукту; національний дохід; снови ефективності функціонування 

ринкового механізму господарювання; шляхи зниження витрат виробництва 

10  

ЗПК-

1 

Оволодіння 

основами 

трудового 

законодавства 

 Основи 

трудового 

законодавства 

 

Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; 

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; 

соціальні гарантії та соціальний захист чинні на підприємстві; 

види та методи мотивації персоналу 

10  

ЗПК 

- 3 

Оволодіння 

основами 

енергоменеджме

нту 

 Основи 

енергоменеджм

енту 

Знати: 

поняття енергії, енергозбереження, енергетики, енергетичної науки, 

енергосистеми; енергетичні ресурси, види енергії; поняття паливо, умовне 

паливо, теплота спалювання; види палива, традиційні джерела енергії; 
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вимоги міжнародного стандарту ІСО 50001 до системи енергетичного 

менеджменту організації; ціль і зміст проведення енергоаудиту; напрямки 

(шляхи) щодо збереження енергії 

ЗПК 

- 6 
Оволодіння 

основами знань 

технічної 

механіки і 

деталей машин 

 Технічна 

механіка 
Знати: 

види колісних транспортних засобів, їх призначення; 

загальну будову колісних транспортних засобів; поняття рух і його види; 

шлях, швидкість і час руху; лінійна і кутова швидкості; швидкість обертального 

руху; роботу і потужність; одиниці вимірювання; 

тертя, його застосування в техніці; види тертя. їх значення; шляхи зменшення 

тертя деталях колісних транспортних засобів, підшипники, їх види та принцип 

роботи; коефіцієнт корисної дії і його підвищення; 

поняття класифікації деталей машин; гвинтові механізми; уявлення про 

взаємозамінність деталей; механізми перетворення руху: кривошипно-шатунний і 

кулачковий, їх призначення і будова; поняття видів  деформації деталей, розтяг, 

стиск, зсув, кручення, вигин; визначення напруги і запасу міцності; поняття про 

редуктори, пасові передачі, відновлення геометрії кузова і кабіни; ремонт лако-

фарбового покриття; технологія безрозбірного ремонту 

30  

ЗПК 

- 4 

Дотримання 

вимог 

нормативно-

правових актів з 

охорони праці, 

промислової 

електро- та 

пожежної 

безпеки 

 Охорона праці 

та БЖД 
Знати: 

вимоги нормативних актів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, 

виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища; вимоги інструкцій 

підприємства з охорони праці електро- та пожежної безпеки; 

правила проведення аналізу безпеки виконання робіт (АБВР); кардинальні 

правила з охорони праці і промислової безпеки; правила безпечної роботи з 

устаткуванням, машинами, механізмами; вимоги до організації робочого місця; 

основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці, основні 

шкідливі речовини, їх вплив на організм людини; вимоги до засобів колективного 

та індивідуального захисту; перелік засобів пожежогасіння, їх місце зберігання; 

пожежонебезпечні властивості матеріалів, сировини і готового продукту; план 

евакуації і правила поведінки при надзвичайних та аварійних ситуаціях. 

30  

ЗПК 

- 9 

Оволодіння 

основами 

технічного 

креслення і 

читання схем 

 Технічне 

креслення 
Знати: 

загальні вимоги до виконання та оформлення креслень: роль креслень у техніці і 

на виробництві; поняття про стандарти на кресленні; єдиний стандарт 

конструкторської документації (ЄСКД); формати креслень; 

рамка, основний напис, його заповнення; масштаби креслень, їх призначення; 

лінії креслення, найменування, призначення; правила нанесення розмірів і 

граничних відхилень на кресленнях; геометричні побудови на кресленнях: 
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контури плоских технічних деталей, спряження при розмітці контурів, уклін та 

конусність, їх визначення; поняття про розрізи; 

класифікацію розрізів: простих і складних (вертикальних, горизонтальних, 

похилих), місцевих розрізів, їх позначення;  відмінність перерізів від розрізів, їх 

позначення; основні відомості про креслення деталей, зміст робочих креслень; 

правила нанесення розмірів і граничних відхилень; 

зображення і позначення різьб; правила позначення шорсткості поверхонь на 

кресленнях; поняття про складальні креслення, їх призначення; нанесення 

розмірів і позначення посадок; розрізи на складальних кресленнях; 

зображення та умовне позначення на кресленнях роз’ємних з’єднань деталей 

(різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, які виконуються із 

застосуванням штифтів); зображення та умовне позначення на кресленнях 

нероз’ємних деталей (клепані, зварні, одержані паянням); поняття про 

кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми, їх призначення; 

послідовність читання креслень; застосування креслень на виробництві. 

ЗПК 

- 7 

Оволодіння 

основами 

електротехніки 

 Основи 

електротехніки 
Знати: 

поняття електричного струму, одиниці його вимірювання; 

електрорушійна сила, напруга, сила струму; 

генератори: принцип роботи; 

трансформатори, їх призначення, конструкції, принцип дії; 

електродвигуни і генератори постійного струму, їх будова, принцип дії; 

захисне заземлення і занулення. 

10  

ЗПК 

- 8 

Оволодіння 

основами 

слюсарної 

справи. 

Технологія 

роботи з 

електроінструме

нтами 

 Основи 

слюсарної 

справи 

Знати: 

інструменти, їх призначення для виконання слюсарних операцій; правила 

безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями; способи та методи 

розмічання, рубання, виправлення, рихтування та гнуття, різання та 

обпилювання, свердління, зенкування, зенкерування, клепання та шабрування 

металів, нарізання різьб, паяння; контрольно-вимірювальні прилади 

(штангенциркуль, пірометр, манометр гідравлічний, манометр повітряний, 

манометр шинний, віброручка, мікрометр). 

 

18  

   Правила 

дорожнього 

руху 

Знати: 

Закон України “Про дорожній рух”  про порядок вивчення  різними групами 

населення  Правил дорожнього руху. Аналіз дорожньо-транспортних пригод у 

населеному пункті, області та причини їх виникнення. Загальну структуру і 

основні вимоги Правил дорожнього руху. Особливості руху пішоходів, які 
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переносять громіздкі предмети, осіб, які  пересуваються в інвалідних колясках 

без двигуна,  керують велосипедом, мопедом та  мотоциклом,  тягнуть санки, 

візок тощо. Дорожні знаки та їх значення  в загальній системі організації 

дорожнього руху, їх класифікація. Дорожня розмітка та її значення  в загальній  

системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки. Дорожнє 

обладнання як  допоміжний засіб  забезпечення регулювання дорожнього руху  

на небезпечних ділянках трас. 

ЗПК 

- 5 

Оволодіння 

основами 

обов’язкових дій 

при ліквідації 

аварій та їхніх 

наслідків та при 

наданні  

домедичної 

допомоги 

потерпілим у разі 

нещасних 

випадків 

 Перша 

долікарська 

допомога 

Знати: послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких 

випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.  Засоби надання першої допомоги. 

Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 

12  

Професійно-теоретична підготовка 

ЗПК-

11 

Оволодіння 

основами знань 

з допусків та 

технічних 

вимірів 

 Допуски та 

технічні виміри 
Знати: 

поняття про стандартизацію, форми і засоби контролю якості, приймання 

продукції, технічні виміри і випробування; поняття про неминучу погрішності 

при виготовленні деталей і складних виробів; основи поняття про 

взаємозамінність; поняття про розміри, відхилення і допуски, їх визначення та 

позначення; поняття посадок, групи посадок; графічне зображення полів 

допусків та посадок; квалітети точності, відхилення від вірної форми; 

стандартизацію деталей, точність обробки; види вимірювальних і перевірочних 

інструментів (штангенінструменти, мікрометричні інструменти, трикутники, 

інструмент для контролю різьб), їх будову і правила користування; можливі 

помилки при вимірі та способи їхнього попередження 
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ЗПК-

12 

Оволодіння 

основами 

 Матеріалознавс

тво 
Знати: 

поняття про види матеріалів за електропровідністю (провідники, 

напівпровідники, діелектрики); поняття про електричні властивості матеріалів; 
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матеріалознавств

а 

поняття про види матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, 

магнітотверді, ферити); поняття про механічні властивості матеріалів (міцність, 

пластичність, пружність, твердість, легкість та інші); 

види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів; 

поняття про діелектрики (рідинні, тверді), галузь застосування 

ЗПК

-13 

Оволодіння 

основами знань з 

розбирання, 

ремонту і 

складання 

з’єднань деталей 

машин та 

механізмів 

 Спеціальна 

технологія 
Знати : 

призначення і застосування рознімних та нерозмірних з’єднань деталей машин 

(різьбових, шпонкових, шліцьових, конусних, клинових, шплінтових, пресових, 

зварних, клейових, тощо), підшипникові з’єднання (кочення та ковзання), 

механізми передачі та перетворення руху (пасові, ланцюгові, зубчасті, черв’ячні, 

карданні, гвинтові, кулісні, ексцентрикові, храпові, кривошипно-шатунні, 

газорозподільні), гідро- та пневмоприводи, інструменти та пристрої для їх 

розбирання, ремонту та складання. 
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Спеціальна технологія слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів 1-2 і 3 розряди – 132 год. 

Модуль СРКТЗ-1-2.1 Початок та закінчення робіт – 2 год. 

  СРКТЗ-

1-2.1 

Початок та 

закінчення робіт. 
Знати: 

безпечні умови праці слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів; 

порядок прийому і здачі зміни; вимоги технічної і технологічної документації; 

можливі несправності в роботі устаткування і пристосувань; 

правила роботи з інструментами і пристосуваннями. 
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Модуль СРКТЗ-1-2.2 Розбирально-складальні роботи з вивченням будови агрегатів та вузлів вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних 

і дизельних), мікроавтобусів, автобусів, причепів, напівпричепів і мотоциклів – 82 год. 

  СРКТЗ-

1-2.2 

Розбирально-

складальні 

роботи з 

вивченням 

будови агрегатів 

та вузлів 

вантажних та 

легкових 

автомобілів (крім 

спеціальних і 

дизельних), 

Знати: 

Розбирання і складання кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. 

Регулювання зазорів між штовхачами(коромислами) і стержнями клапанів. 

Розбирання і складання приладів системи охолодження та змащування: 

радіаторів, вентиляторів, водяних насосів, маслонасосів, термостатів та ін. 

Розбирання і складання карбюраторів, обмежувачів  максимальної частоти 

обертання колінчастого вала двигуна, паливного бака, фільтрів, діафрагмених 

насосів, пристроїв підогріву пальної суміши, глушників. 

Знімання та установлення  з частковим розбиранням і складанням стартерів, 

генераторів, реле-регуляторів, котушок запалювання, фар, фонарів, плафонів, 

перемикачів, переривачів-розподільників, свічок запалювання, акумуляторних 
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мікроавтобусів, 

автобусів, 

причепів, 

напівпричепів і 

мотоциклів 

батарей, електронних пристроїв запалювання, двигунів допоміжного обладнання 

та інщих електричних пристроїв. . 

Розбирання і складання трьох-, чотирьох – і п’ятиступінчастих  коробок передач, 

роздавальних коробок та їх механізмів переключення. 

Вивчення будови ходозменшувача. 

Розбирання і складання карданів, головної передачі, диференціала. Зняття і 

встановлення напівосі. Вивчення будови бортових передач. 

Розбирання і складання ресор і амортизаторів. Зняття і встановлення маточини 

коліс. Регулювання підшипників маточини коліс. 

Розбирання, складання і прийоми регулювання рульового механізму. Розбирання 

і складання рульових тяг. 

Розбирання, складання і регулювання гальмових механізмів. Розбирання і 

складання гальмових приводів. Розбирання, складання і регулювання ручного 

центрального гальма. 

Модуль СРКТЗ-3 Ремонт і технічне обслуговування вантажних автомобілів, в т.ч. спеціальних, газобалонних та дизельних, легкових автомобілів і 

автобусів, розбирання автомобілів, в т.ч. дизельних, газобалонних і спеціальних, автобусів – 48 год. 

  СРКТЗ-

3.1 

Виконання 

ремонту 

вантажних 

автомобілів, в т.ч. 

спеціальних, 

газобалонних та 

дизельних, 

легкових 

автомобілів, 

мікроавтобусів і 

автобусів 

Знати: 

конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої 

складності, їх несправності та способи усунення; 

типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та 

усунення; 

інструменти для виявлення несправностей електроустаткування; 

відповідальні регулювальні і кріпильні роботи; 

відповідальні регулювальні і кріпильні роботи; 

призначення і відповідність обладнання, інструментів, запасних частин, 

витратних матеріалів для виконання технічного обслуговування; 

правила застосування запасних частин, витратних і паливно-мастильних 

матеріалів. 
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  СРКТЗ-

3.2 

Виконання 

технічного 

обслуговування 

вантажних 

автомобілів, в т.ч. 

спеціальних, 

газобалонних та 

дизельних, 

Знати: 

правила складання та розбирання автомобілів; 

способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів; 

основні прийоми розбирання, складання, знімання та установлення приладів і 

агрегатів електроустаткування; 

призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту 

електроустаткування; 

основні властивості металів; 
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легкових 

автомобілів, 

мікроавтобусів і 

автобусів 

засоби захисту від корозії; 

будову універсальних спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних 

приладів середньої складності; 

систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості. 

 

Професійно – практична підготовка на 1-2 розряди– 192 год. 

Модуль СРКТЗ-1-2.1 Початок та закінчення робіт –12 год. 

  СРКТЗ-

1-2.1 

Початок та 

закінчення робіт 
Уміти: 

проводити перевірку справності слюсарного і вимірювального інструменту, 

обладнання і пристосування для ремонту автомобілів 
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Модуль СРКТЗ-1-2.2 Розбирально-складальні роботи з вивченням будови агрегатів та вузлів вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних 

і дизельних), мікроавтобусів, автобусів, причепів, напівпричепів і мотоциклів -90год. 

  СРКТЗ-

1-2.2 

Розбирально-

складальні 

роботи з 

вивченням 

будови агрегатів 

та вузлів 

вантажних та 

легкових 

автомобілів (крім 

спеціальних і 

дизельних), 

мікроавтобусів, 

автобусів, 

причепів, 

напівпричепів і 

мотоциклів 

Уміти: 

Розбирати і складати кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. 

Регулювання зазорів між штовхачами(коромислами) і стержнями клапанів. 

Розбирати і складати приладів системи охолодження та змащування: радіаторів, 

вентиляторів, водяних насосів, маслонасосів, термостатів та ін. 

Розбирати і складати карбюраторів, обмежувачів  максимальної частоти 

обертання колінчастого вала двигуна, паливного бака, фільтрів, діафрагмених 

насосів, пристроїв підогріву пальної суміши, глушників. 

Знімання та установлення  з частковим. Розбирати і складати стартерів, 

генераторів, реле-регуляторів, котушок запалювання, фар, фонарів, плафонів, 

перемикачів, переривачів-розподільників, свічок запалювання, акумуляторних 

батарей, електронних пристроїв запалювання, двигунів допоміжного обладнання 

та інщих електричних пристроїв. . 

Розбирати і складати трьох-, чотирьох – і п’ятиступінчастих  коробок передач, 

роздавальних коробок та їх механізмів переключення. 

Вивчення будови ходозменшувача. 

Розбирати і складати карданів, головної передачі, диференціала. Зняття і 

встановлення напівосі. Вивчення будови бортових передач. 

Розбирати і складати ресор і амортизаторів. Зняття і встановлення маточини 

коліс. Регулювати підшипники маточини коліс. 

Розбирати, складати і прийоми регулювання рульового механізму. Розбирати і 

складати рульових тяг. 
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Розбирати, складати і регулювання гальмових механізмів. Розбирати і складати 

гальмових приводів. Розбирати, складання і регулювання ручного центрального 

гальма. 

Модуль СРКТЗ 1-2.3  Ремонт  вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних і дизельних), мікроавтобусів, автобусів, причепів, 

напівпричепів і мотоциклів.-90год. 

  СРКТЗ-

1-2.3. 

Ремонт  

вантажних та 

легкових 

автомобілів 

(крім 

спеціальних і 

дизельних), 

мікроавтобусів, 

автобусів, 

причепів, 

напівпричепів і 

мотоциклів. 

Уміти: 
Ремонтувати кривошипно-шатунного механізму. Заміна поршневих кілець,поршневих 

пальців, вкладишів шатунних і корінних підшипників. 

Ремонтувати газорозподільного механізму. Заміна клапанів, їх сідел і пружин. 

Притирання клапанів. 

Ремонтувати системи охолодження. Заміна помпи, термостата. 

Ремонтувати системи мащення. 

Заміна масляного насоса, заміна,редукційного клапана тиску мастила. 

Ремонтувати системи живлення двигуна. Ремонт або заміна паливного насосу. 

Ремонтувати системи живлення двигунаРемонт карбюратора. 

Ремонтувати зчеплення . Ремонт робочого циліндра, ремонт кошика і диска зчеплення. 

Ремонтувати коробки передач. Заміна муфти синхронізатора, заміна підшипників ведучої 

шестерні. 

Ремонтувати головної передачі, диференціала півосей. 

Регулювання зчеплення шестерень, заміна зношених деталей, відновлення рівня масла. 

Ремонтувати підвіски автомобіля. Заміна пружин, полу осей. 

Ремонтувати підвіски автомобіля. Заміна сайлент-блоків ричагів. 

Ремонтувати стійок амортизаторів. Заміна внутрішнього патрона амортизатора. 
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Виробниче навчання на виробництві на 3 розряд – 120 год. 

Виробнича практика за 1-2 і 3 розрядами -  374 години 

Спеціальна технологія слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду - 48год. 

Модуль СРКТЗ-4. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, в т.ч. дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних, мікроавтобусів і 

автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів -48 год 



  СРКТЗ-

4.1 

Виконання 

технічного 

обслуговування 

автомобілів в 

т.ч. дизельних, 

газобалонних, 

спеціальних 

вантажних, 

мікроавтобусів і 

автобусів, 

імпортних 

легкових 

автомобілів, 

вантажних 

пікапів 

Знати: 

періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування та 

основних складових одиниць і агрегатів автомобілів; 

перелік операцій технічного обслуговування обладнання, агрегатів і машин. 
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  СРКТЗ-

4.2 

Виконання 

ремонту 

автомобілів в 

т.ч. дизельних, 

газобалонних, 

спеціальних 

вантажних, 

мікроавтобусів 

і автобусів, 

імпортних 

легкових 

автомобілів, 

вантажних 

пікапів 

Знати: 

будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; 

схеми складання автомобілів; 

електричні і 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, і складання агрегатів, складових одиниць і приладів; 

систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості. 
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  СРКТЗ-

4.3 

Виконання 

регулювання і 

випробування 

на стендах і 

шасі простих 

агрегатів, 

складових 

одиниць та 

Знати: 

правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на 

випробування агрегатів і складових одиниць; 

призначення і правила застосування складних випробувальних установок. 
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приладів 

автомобілів 

Виробниче навчання на виробництві на 4 розряд– 120 год. 
 

Виробнича практика за 4 розрядом – 164год. 
 



 


