


припускається суттєвих помилок. Результат виконаної роботи істотно не відповідає 
діючим якісним і кількісним показникам. 

Потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил охорони  праці.  

Кваліфікація не присвоюється. 
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Здобувач освіти з допомогою викладача 

відтворює фрагменти навчального матеріалу з   

конструкції і  призначення складових одиниць 

та агрегатів автомобілів середньої складності; 

правил складання автомобілів; способів  і 

прийомів ремонту деталей, складових одиниць, 

агрегатів і приладів; основних прийомів 

розбирання, складання, знімання та 
встановлення приладів. Неусвідомлено виконує 

практичні завдання. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається суттєвих помилок. 
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Здобувач освіти  безсистемно на рівні розпізнання 

з допомогою майстра виробничого навчання 

здатен виконувати прості завдання, що  пов’язані  

з  розбиранням та складанням автомобілів (у тому 

числі дизельних, газобалонних і спеціальних). 

Результат  роботи  не відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам.  

Потребує допомоги і контролю в дотриманні 
правил охорони  праці.  

Кваліфікація не присвоюється. 

ІІ рівень - СЕРЕДНІЙ 

Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 
Характеристика рівня: здобувач освіти  на рівні 

запам’ятовування без достатнього розуміння відповідає 

навчальний матеріал та виконує практичні завдання у 

неповному обсязі, за частковою допомогою викладача. 
Недостатньо обґрунтовано аналізує і порівнює 

інформацію. Не усвідомлено користується технічною та 

конструкторсько-технологічною документацією. При 

відповіді і виконанні практичних завдань допускає 

помилки, які самостійно не може виправити. 

 

Характеристика рівня: здобувач освіти без 

достатнього розуміння відтворює компоненти професій-

них знань та недостатньо усвідомлено виконує основні 

прийоми і технологічні операції. З частковою допомогою 
майстра виробничого навчання (наставника виробничої 

практики, інструктора) організовує робоче місце, планує 

виробничі дії та виконує навчально-виробниче або 

контрольне завдання з використанням технічної і 

конструкторсько-технологічної документації. При 

виконанні роботи допускає помилки, які самостійно не 

може виправити. Результат виконаної роботи відповідає 

рівню кваліфікації та ступеню нижче обумовленого 

кваліфікаційною характеристикою відповідної професії, 

певного ступеня професійної (професійно-технічної) 

освіти та діючим якісним і кількісним показникам 
(норми виробітку, часу, витрат матеріалу тощо) на даний 

період навчання. 
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Здобувач освіти  на рівні запам’ятовування, без 

розуміння відтворює навчальний матеріал, 

пов'язаний з: конструкцією і  призначенням 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 

середньої складності; способами  і прийомами 

ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів 

і приладів; основними прийомами розбирання, 

складання, знімання та встановлення приладів і 

агрегатів електроустаткування; типовими 

несправностями системи електроустаткування, 
способами їх виявлення та усунення. 

Недостатньо усвідомлено користується 

технічною документацією.  

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається значної кількості помилок, які 

самостійно виправити не може. 
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Здобувач освіти  без достатнього розуміння 

відтворює окремі знання та компоненти 

професійних компетентностей, недостатньо 

усвідомлено виконує основні прийоми і 

технологічні операції, що необхідні для  

розбирання та складання автомобілів (у тому 

числі дизельних, газобалонних і спеціальних). 

При виконанні роботи припускає помилки у 

технологічній послідовності виконання   певних 

дій,  ці помилки самостійно виправити не може. 
Результат  відповідає мінімальним діючим 

якісним і кількісним показникам. В окремих 

випадках потребує допомоги і контролю в 

дотриманні правил охорони праці.  

Кваліфікація присвоюється, але потребує    

подальшого вдосконалення у процесі роботи або 

навчання. 
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Здобувач освіти  на рівні запам’ятовування без 

достатнього розуміння відтворює основні 

елементи навчального матеріалу, пов’язані з: 

конструкцією і  призначенням складових 

одиниць та агрегатів автомобілів середньої 
складності; способами  і прийомами ремонту 

деталей, складових одиниць, агрегатів і 

приладів; основними прийомами розбирання, 

складання, знімання та встановлення приладів і 

агрегатів електроустаткування; типовими 

несправностями системи електроустаткування, 
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Здобувач освіти  з допомогою майстра 

виробничого навчання відтворює на рівні 

розпізнавання окремі знання та професійні 

компетентності, пов'язані з виконанням робіт з 

розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, 
газобалонних і спеціальних); ремонтом, 

складанням   автомобілів, окрім спеціальних, 

газобалонних та дизельних, легкових автомобілів 

і автобусів, які є в основному загальними за 

характером.  

Неусвідомлено застосовує прийоми контролю та 



способами їх виявлення та усунення, які є в 
основному  загальними за характером. 

З помилками дає визначення основних понять. 

Може частково проаналізувати та обґрунтувати 

свою відповідь. Недостатньо усвідомлено 

користується технічною документацією. 

Виконує практичні завдання з частковою 

допомогою викладача. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається помилок, які самостійно 

виправити не може. 

самоконтролю за якістю виконаної роботи. 
Допускає помилки у технологічній  послідовності 

процесів,      виконанні основних прийомів, які 

самостійно виправити не може. Результат 

відповідає низькому рівню діючих якісних та 

кількісних показників. В окремих випадках 

потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил охорони праці. Кваліфікація 

присвоюється, але потребує подальшого 

вдосконалення у процесі роботи або навчання. 
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Здобувач освіти  без достатнього розуміння 

відтворює основний навчальний матеріал, 
пов'язаний з  конструкцією і  призначенням 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 

середньої складності; типовими 

несправностями системи електроустаткування, 

способами їх виявлення та усунення; 

призначенням і основними властивостями  

матеріалів, які застосовуються під час ремонту 

електроустаткування. 

Виконує практичні завдання з частковою 

допомогою викладача. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається помилок, які може частково 
виправити. 
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Здобувач  освіти без достатнього розуміння 

відтворює значну кількість  компонентів 
професійних знань та професійних 

компетентностей,   пов’язаних з ремонтом, 

складанням вантажних автомобілів, окрім 

спеціальних, газобалонних та дизельних, 

легкових автомобілів і автобусів, які є в 

основному конкретними і загальними за 

характером. 

Неусвідомлено застосовує прийоми контролю та 

самоконтролю за якістю виконаної роботи. При 

виконанні роботи допускається помилок, які  

може виправити з допомогою майстра 

виробничого навчання. Результат відповідає 
низькому рівню діючих якісних та кількісних 

показників. В окремих випадках потребує 

консультативної допомоги  в дотриманні правил 

охорони праці. Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого вдосконалення у процесі 

роботи або навчання. 

ІІІ рівень - ДОСТАТНІЙ 

Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 
Характеристика рівня: здобувач освіти самостійно з 

розумінням відтворює основний навчальний матеріал 

та застосовує його при виконанні практичних завдань 

в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає виз-

начення основних понять, аналізує, порівнює 

інформацію і робить висновки. Відповідь учня, 

слухача в цілому правильна, логічна та достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання за 

типовим алгоритмом (послідовність дій). Можлива 

консультативна допомога викладача. Достатньо 

усвідомлено користується довідковою інформацією, 

технічною і конструкторсько-технологічною до-

кументацією. При відповіді та виконанні практичних 
завдань допускає несуттєві помилки, які може випра-

вити.   

 

Характеристика рівня: здобувач освіти з розумінням 
відтворює основні професійні знання та правильно 

виконує основні прийоми і технологічні операції, що 

необхідні для даної роботи. Самостійно організовує 

робоче місце, планує робочі дії та в цілому правильно 

виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 

за типовим алгоритмом, в межах встановлених норм 

часу.  Достатньо усвідомлено користується технічною та 

конструкторсько-технологічною документацією. Може 

розробляти окремі її види за консультацією майстра 

виробничого навчання (наставника виробничої практики, 

інструктора). Застосовує основні прийоми контролю 

виробничих дій та методи контролю за якістю. При 
виконанні роботи допускає несуттєві помилки, які може 

виправити. Результат виконаної роботи відповідає вимо-

гам кваліфікаційної характеристики відповідної професії 

певного ступеня професійної (професійно-технічної) 

освіти або діючим якісним і кількісним показникам 

(норми виробітку, часу, витрат матеріалів тощо) на даний 

період навчання. Дотримується правил охорони праці. 
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Здобувач освіти  самостійно з розумінням 

відтворює суть технологічного процесу,  

пов'язаного з  конструкцією і  призначенням 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 
середньої складності; типовими 

несправностями системи електроустаткування, 

способами їх виявлення та усунення; 

призначенням і основними властивостями  

матеріалів, які застосовуються під час ремонту 

електроустаткування. 

Аналізує, порівнює, робить висновки на 
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Здобувач освіти з розумінням відтворює основні 

професійні знання  професійні компетентності і 

правильно виконує основні прийоми і 

технологічні дії, що необхідні для    ремонту, 
складання  вантажних автомобілів, окрім 

спеціальних, газобалонних та дизельних, 

легкових автомобілів і автобусів; з консультацією 

майстра виробничого навчання проводить 

з’єднання та паяння  проводів з приладами  та 

агрегатами електроустаткування, кріпильні 

роботи . 



підставі навчального матеріалу.  
Виконує практичні завдання за типовим 

алгоритмом з частковою допомогою викладача. 

При відповіді і виконанні практичних робіт 

припускається несуттєвих помилок, які  

частково виправляє. 

Роботи  виконує за типовим алгоритмом з  
незначним відхиленням від встановлених норм 

часу.    

Застосовує основні прийоми самоконтролю та 

методи контролю щодо якості робіт. 

При виконанні роботи припускається несуттєвих 

помилок і неточностей, які  частково може 

виправити. Результат  відповідає  мінімальним 

діючим  якісним і кількісним показникам,  

запланованого рівня кваліфікації.  

Дотримується правил охорони праці. Кваліфікація 

присвоюється, але потребує подальшого 
вдосконалення у процесі роботи або навчання. 
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Здобувач освіти самостійно з розумінням 

відтворює основний навчальний матеріал, 

пов’язаний  з  конструкцією і  призначенням 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 

середньої складності; типовими 

несправностями системи електроустаткування, 

способами їх виявлення та усунення; 

призначенням і основними властивостями  

матеріалів, які застосовуються під час ремонту 

електроустаткування, будовою універсальних  

спеціальних пристроїв і контрольно-

вимірювальних приладів середньої складності, 
системою допусків і  посадок, квалітетами та 

параметрами шорсткості, економним 

використанням матеріалів та енергоресурсів.  

Аналізує, порівнює інформацію, встановлює її 

зв’язок з професійними знаннями професії  та 

робить висновки.  

Відповідь здобувача освіти в цілому правильна, 

логічна та достатньо обґрунтована.  Виконує 

практичні завдання  за типовим алгоритмом з 

консультативною допомогою викладача. 

Усвідомлено користується конструкторсько-
технологічною документацією. При відповіді 

та виконанні практичних завдань допускає 

несуттєвих помилок, які частково виправляє. 
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Здобувач освіти  з розумінням відтворює основні 

професійні знання та професійні компетентності, 

правильно виконує основні прийоми щодо   

визначення і усунення несправностей у роботі 

складових одиниць та агрегатів автомобілів; 

самостійно і достатньо усвідомлено проводить 

з’єднання  та паяння проводів з приладами  й 

агрегатами електроустаткування, кріпильні 

роботи. 

Достатньо усвідомлено користується технічною 

документацією.  

Застосовує основні прийоми самоконтролю та 
методи контролю якості.  Дотримується правил 

охорони праці. Допускає несуттєві помилки у 

виконанні роботи, які може виправити.  

Результат  відповідає мінімальним діючим  

якісним і кількісним показникам, що передбачені 

запланованим рівнем кваліфікації.    

Кваліфікація   присвоюється. 

9 

Здобувач освіти  володіє основним навчальним 

матеріалом в усній, письмовій та 

документальній формах, пов'язаним   з  

конструкцією автомобілів середньої 

складності;  типовими несправностями системи 

електроустаткування, способами їх виявлення 

та усунення; призначенням і основними 

властивостями  матеріалів, які застосовуються 

під час ремонту електроустаткування;   

відповідальними регулювальними і 
кріпильними роботами, будовою універсальних  

спеціальних пристроїв і контрольно-

вимірювальних приладів середньої складності, 

системою допусків і  посадок, квалітетами та 

параметрами шорсткості. 

Застосовує навчальний матеріал   в типових і 

дещо ускладнених умовах; дає визначення, 

аналізує, систематизує основні поняття. 

Відповідь здобувача освіти в цілому правильна, 

логічна і достатньо обґрунтована. Виконує 

роботи за типовим алгоритмом з консультацією 
викладача. Усвідомлено користується  

технічною літературою. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок,  які може виправити.   
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Здобувач освіти володіє основними професійними 

знаннями та вміннями, самостійно та в цілому 

правильно виконує переважну більшість прийомів 

і технологічних операцій, пов'язаних з   

визначенням і усуненням несправностей у роботі 

складових одиниць та агрегатів автомобілів, 

ремонтом, складанням, регулюванням та 

випробовуванням складових одиниць та агрегатів 

середньої складності з заміною окремих частин і 

деталей, виконанням кріпильних робіт 
відповідальних різьбових з’єднань при технічному 

обслуговування із заміною зношених деталей,  

з’єднанням та паянням проводів з приладами  й 

агрегатами електроустаткування.   

Роботи проводяться за типовим алгоритмом у 

межах встановлених норм часу. 

При роботі усвідомлено користується технічною 

документацією. Правильно застосовує основні 

прийоми самоконтролю  та методи контролю за 

якістю робіт. При виконанні роботи 

припускається несуттєвих помилок, які 
самостійно виправляє. Результат  відповідає 

якісним і кількісним показникам, що передбачені  

рівнем кваліфікації. Дотримується  правил 

охорони праці.   

Кваліфікація  присвоюється. 

ІV рівень - ВИСОКИЙ 



Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка 
Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 
глибокими, міцними, узагальненими, системними 

знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та 

здатний їх ефективно використовувати для виконання 

всіх передбачених навчальною програмою 

практичних завдань. Відповідь здобувача освіти 

повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно 

знаходити і користуватися джерелами інформації, 

оцінювати отриману інформацію. Встановлює при-

чинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить 

аргументовані висновки. Здобувач освіти правильно і 
усвідомлено застосовує всі види технічної та 

конструкторсько-технологічної документації в межах 

навчальної програми. Може самостійно розробляти 

окремі її види. Самостійно, правильно, в повному 

обсязі, виконує практичні завдання як з 

використанням типового алгоритму, так і за самос-

тійно складеним планом. При відповіді та виконанні 

практичних завдань допускає неточності, які 

самостійно виявляє та виправляє. Проявляє піз-

навально-творчий інтерес до обраної професії, нової 

техніки і технології. 

Характеристика рівня: здобувач освіти володіє 
професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, 

правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні 

операції, що необхідні для виконання даної роботи в 

межах навчальної програми та встановлених норм часу. 

Самостійно, в повному обсязі, виконує навчально-

виробниче або контрольне завдання у відповідності до 

вимог технічної та конструкторсько-технологічної 

документації, яка передбачена навчальною програмою. 

Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати 

оптимальний варіант виконання навчально-виробничого 

(контрольного) завдання. Зразково дотримується норм 
витрат матеріалів та інших ресурсів. Правильно і 

усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю 

виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. 

Опанував основи професійної культури та проявляє 

прагнення і здатність до продуктивної та творчої 

співпраці в колективі. 

В процесі роботи може припускатися неточностей, які 

самостійно виявляє та виправляє. Результат виконаної 

роботи повністю відповідає рівню кваліфікації, який 

обумовлений кваліфікаційною характеристикою з 

відповідної професії певного ступеня професійної 

(професійно-технічної) освіти та діючим якісним і кіль-
кісним показникам (норми виробітку, часу, витрат 

матеріалу тощо) або може відповідати вищому 

кваліфікаційному рівню ніж запланований. 

Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання 

правил охорони праці. 
бал
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Здобувач освіти  вміє усвідомлено засвоювати 

нову інформацію, володіє  міцними  знаннями 

навчального матеріалу з конструкції і 

призначення складових одиниць та агрегатів 

автомобілів середньої складності; правил 

складання автомобілів, способів і прийомів 
ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів 

і приладів;  регулювальних і кріпильних робіт; 

основних властивостей металів; призначення 

термообробки деталей; будови універсальних 

та спеціальних пристосувань і контрольно-

вимірювальних приладів середньої складності; 

системи допусків і посадок, квалітетів і 

параметрів шорсткості та здатний їх правильно 

використовувати для виконання практичної 

роботи. 

Відповідь  здобувача освіти повна, правильна, 

логічна, містить аналіз, систематизацію. 
Встановлює причинно-наслідкові та  

міжпредметні зв’язки, робить аргументовані 

висновки з незначною консультацією 

викладача. Усвідомлено користується  

технічною літературою. 

При відповіді та виконанні  практичних завдань 

допускає окремі неточності в основних 

питаннях навчального матеріалу, які може 

виправити самостійно. Проявляє  пізнавально-

творчий інтерес до професії, сучасних 

тенденцій її розвитку. 
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Здобувач освіти  володіє основними 

професійними знаннями в обсязі, що 

передбачений навчальною програмою та 

самостійно, правильно, впевнено в межах 

навчальної програми та встановлених норм часу 

виконує прийоми і технологічні операції з 
розбирання,  ремонту, складання різних 

автомобілів, діагностики та  усунення 

несправностей, з ремонту, складання, 

регулювання,  випробування складових одиниць 

та агрегатів середньої складності, із заміненням  

окремих частин і деталей, з виконання кріпильних 

робіт відповідальних різьбових з'єднань при 

технічному обслуговуванні із заміною зношених 

деталей, діагностики  несправностей 

електроустаткування автомобіля,  з'єднання та 

паяння проводів з приладами 

електроустаткування,  виконання слюсарної 
обробки деталей по 11-12 квалітетах із 

застосуванням універсального обладнання.  

Виконує роботи з ремонту  і встановлення 

складних агрегатів і складових одиниць під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. 

Активно та усвідомлено працює з технічною 

літературою. 

Дотримується нормативів витрат матеріалів, які 

використовуються у роботі. Виявляє елементи 

професійної культури і здатність до продуктивної 

творчої співпраці в колективі. В процесі роботи 
може допускати окремі неточності у виконанні, 

які самостійно виправляє. Результат виконаної 

роботи  в цілому  відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам професії. Раціонально  

організовує робоче місце, планує виробничі дії  та 



дотримується  правил охорони праці. 
Кваліфікація  присвоюється. 
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Здобувач освіти  володіє узагальненими 

знаннями з конструкції і призначення 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 

середньої складності; правил складання 

автомобілів, способів і прийомів ремонту 

деталей, складових одиниць, агрегатів і 

приладів;  регулювальних і кріпильних робіт; 

основних властивостей металів; призначення 

термообробки деталей; будови універсальних 

та спеціальних пристосувань і контрольно-

вимірювальних приладів середньої складності; 
системи допусків і посадок, квалітетів і 

параметрів шорсткості та здатний їх правильно 

та якісно використовувати для виконання 

практичної роботи. 

Відповідь здобувача освіти повна, правильна, 

логічна і містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення навчального матеріалу. Вміє 

самостійно  користуватися технічною 

документацією. Встановлює причинно-

наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить 

аргументовані висновки. Правильно і 

усвідомлено використовує отримані знання. 
Практичні завдання  виконує правильно у 

повному обсязі як з використанням типового 

алгоритму, так і  за самостійно розробленим 

алгоритмом. При відповіді та виконанні 

практичних завдань допускається незначних 

неточностей, які самостійно виявляє та 

виправляє. Проявляє пізнавально-творчий 

інтерес до професії, до нових технологій у 

діяльності.    
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Здобувач освіти  володіє основними 

професійними знаннями та компетенціями в 

повному обсязі та самостійно, правильно, 

впевнено в межах навчальної програми та 

встановлених норм часу виконує прийоми і 

технологічні операції з розбирання,  ремонту, 

складання різних автомобілів, діагностики та  

усунення несправностей, з ремонту, складання, 

регулювання,  випробування складових одиниць 

та агрегатів середньої складності, із замінення 

окремих частин і деталей, з виконання кріпильних 
робіт відповідальних різьбових з'єднань при 

технічному обслуговуванні із заміною зношених 

деталей, діагностики  несправностей 

електроустаткування автомобіля,  з'єднання та 

паяння проводів з приладами 

електроустаткування,  виконання слюсарної 

обробки деталей по 11-12 квалітетах із 

застосуванням універсального обладнання.  

Виконує роботи з ремонту  і встановлення 

складних агрегатів і складових одиниць під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. 

Здатен до самокерування і має практичний досвід 
роботи, як у простих так і у виняткових ситуаціях 

Активно та усвідомлено працює з технічною 

літературою.  

Вміє самостійно обирати оптимальний варіант 

своєї роботи.  

Зразково дотримується нормативів витрат 

матеріалів, які використовуються у роботі. 

Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми 

самоконтролю  та методи контролю за якістю. 

Опанував основи професійної культури та 

проявляє прагнення і здатність до продуктивної і 
творчої співпраці в колективі. В процесі роботи  

припускається  незначних неточностей, які 

самостійно виявляє і виправляє. Забезпечує 

високий рівень організації праці та дотримання 

правил охорони праці.  

Кваліфікація  присвоюється. 

12 

Здобувач освіти  володіє системними знаннями 

технології з конструкції і призначення 

складових одиниць та агрегатів автомобілів 

середньої складності; правил складання 

автомобілів, способів і прийомів ремонту 

деталей, складових одиниць, агрегатів і 

приладів;  регулювальних і кріпильних робіт; 
основних властивостей металів; призначення 

термообробки деталей; будови універсальних 

та спеціальних пристосувань і контрольно-

вимірювальних приладів середньої складності; 

системи допусків і посадок, квалітетів і 

параметрів шорсткості та ефективно їх 

застосовує для виконання за призначенням, що 

передбачені навчальними модулями та 

професійними компетентностями. 

Відповідь здобувача освіти повна, правильна, 

логічна, містить аналіз, систематизацію, 
узагальнення. Вміє самостійно знаходити і 

користуватися професійною літературою, 

оцінювати отриману інформацію. Встановлює 

причинно-наслідкові міжпредметні зв’язки, 

робить аргументовані висновки. Правильно і 

усвідомлено використовує отримані знання у  
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Здобувач освіти володіє системними 

професійними знаннями  та професійними 

компетенціями в повному обсязі та бездоганно 

виконує всі прийоми і технологічні операції, що 

необхідні для з розбирання,  ремонту, складання 

різних автомобілів, діагностики та  усунення 

несправностей, з ремонту, складання, 
регулювання,  випробування складових одиниць 

та агрегатів середньої складності, із замінення 

окремих частин і деталей, з виконання кріпильних 

робіт відповідальних різьбових з'єднань при 

технічному обслуговуванні із заміною зношених 

деталей, діагностики  несправностей 

електроустаткування автомобіля,  з'єднання та 

паяння проводів з приладами 

електроустаткування,  виконання слюсарної 

обробки деталей по 11-12 квалітетах із 

застосуванням універсального обладнання.  
Здатен до самокерування і має практичний досвід 

у роботі, як простих так і виняткових ситуаціях. 

Виконує роботи з ремонту  і встановлення 

складних агрегатів і складових одиниць під 

керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. 

Здатен до самокерування і має практичний досвід 




