СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
Сфера діяльності: «людина – техніка»
Слюсар – це спеціаліст
з
обслуговування
механічного обладнання
та його налагодження.
Професія
має
давні
корені, а саме слово за
походженням з німецької
мови означає «замочник».
Оскільки видів обладнання у сучасному світі дуже
багато, тому і спеціалізація
слюсарів буває
різною(слюсар-інструментальник, слюсар контрольновимірювальних приладів, слюсар з ремонту автомобілів,
тощо).
Слюсар з ремонту автомобілів - робітник, що
виконує
ремонт
і
технічне
обслуговування
автомобільного транспорту, а також здійснює контроль
технічного
стану
автомобілів
за
допомогою
діагностичного обладнання та приладів.
Слюсар з ремонту автомобілів може мати більш
вузьку спеціалізацію
(слюсар з ремонту моторів,
шиномонтажник, авто електрик.)
Суміжні професії: авто електрик, автомеханік,
слюсар-ремонтник
Професійні функції
слюсаря з ремонту
автомобілів:

розбирання
автомобіля;


та

збирання

вузлів

і

агрегатів

слюсарні роботи
(розмітка
і
рубка
металу,
обпиловка,
згинання,зборка,
притирка,
шабрення,
нарізання
різьби,
реставрація,
заміна
механізмів);
 діагностику і усунення несправностей автомобілів
за допомогою діагностичного обладнання;
 налагодження, ремонт і заміну вузлів і механізмів
автомобілів;
 контроль технічного стану автомобілів.
У роботі автослюсаря потрібне знання ТБ, пристроїв й
принципів
роботи
автомобіля,
особливостей
устаткування,
яке
використовується
в
роботі,
властивостей оброблюваних матеріалів і мастил.
Слюсар з ремонту автомобілів використовує в
роботі слюсарні інструменти (ключі, викрутки, тощо) та
спеціальне діагностичне обладнання.
Знання і навички слюсаря з ремонту автомобілів:
 слюсарні інструменти і операції;
 конструкторські
і технологічні особливості
обладнання автомобілів;
 якісні характеристики матеріалів, мастил, палива;
 діагностування несправностей, ремонт авто;
 уміння керувати автомобілем.


Оскільки ремонт автомобілів потребує фізичних
зусиль, професія вважається чоловічою.
Вимоги до індивідуальних особливостей слюсаря з
ремонту автомобілів
фізичних
 сила і витривалість;
 хороший зір і окомір (лінійний і об'ємний);
 розвинена велика і дрібна моторика;
 м'язова чутливість;
психічних
 високий обсяг і розподіл уваги;
 хороша пам'ять;
 спостережливість;
 швидка реакція;
особистісних
 копіткість;
 вдумливість;
 терплячість;
 дисциплінованість;
 відповідальність.
Робоче місце: сервісні майстерні (СТО), автобази,
гаражі підприємств і служб
Професійні захворювання пов’язані з травмуванням,
шумами, вібраціями, алергічними реакціями. Вони
виникають через недотримання правил техніки безпеки
на робочому місці та медичних показань.
Медичні протипоказання до професії слюсаря з
ремонту автомобілів

захворювання серцево-судинної системи;
 захворювання органів дихання;
 захворювання нирок і сечовивідних шляхів;
 ускладнюють рух захворювання опорно-рухового
апарату;
 захворювання нервової системи;
 знижений зір і слух;
 алергія.
Шляхи отримання професій:
 навчання в професійно-технічному навчальному
закладі з досвідом роботи на виробництві;
 вдосконалення знань з професії в коледжах та
вищих навчальних закладах.
Слюсар з ремонту автомобілів – це одна з найбільш
затребуваних професій на сучасному ринку праці.


