
Секція   педагогічних працівників професій «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», Рихтувальник кузовів» 

 
Професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Рихтувальник кузовів» 

 

Навчальний посібник "Основи слюсарної справи" Попов А.Ф., Пахар Т.В., Паржницький О.В., 

Шулепіна Г.Ю.https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-

profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-osnovi-slyusarno-spravi-popov-af-pakhar-tv-parzhnitskiy-

ov-shulepna-gyu/ 

Навчальний посібник «Основи слюсарної справи» 

Навчальний посібник «Основи слюсарної справи» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

2020/04/28/5slyusarna.pdf 

Електронний підручник «Будова автомобіля» http://mechanic.pto.org.ua/ 

Електронний посібник з предмету «Спецтехнологія» з  професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» https://mega.nz/folder/NTBjBQRb#4KvBxP_4uAHyBF5XoWrWEg 

Гiбридні автомобілі. Бажинов О.В., Смирнов О.П. 

http://lib.pto.org.ua/index.php/library-3/item/7-hibrydni-avtomobili-bazhynov-ov-smyrnov-op-y-dr 

Посібник  “Основи слюсарної справи, технологія механіки і деталей машин та 

матеріалознавства” Голдобін В. А. 

https://drive.google.com/file/d/166NVx_jZE34NuIcs6G0Ngm8r9irvWWyP/view 
Електронний навчальний посібник Професія «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 3-4 

розряди, СРКТЗ-1-2 «Участь у ремонті і технічному обслуговуванні вантажних та легкових 

автомобілів (крім спеціальних і дизельних), мікроавтобусів, автобусів, причепів, напівпричепів і 

мотоциклів» Паламар К.Г. 

https://docs.google.com/document/d/1GIe-

aPvybq81kI76KXZ54EmXAYhUHYpU/edit?usp=sharing&ouid=108398201473001331646&rtpof=true&sd=true 

Дидактичний посібник до теми „Кривошипно-шатунний механізм“. (Викладач спецдисциплін 

Рівненського професійного ліцею Маркушин О.Г.) 

Опорний конспект для учнів„Система охолодження двигуна”. (Викладач 

спецдисциплінРівненського професійного ліцею Маркушин О.Г.) 

Збірник тестів "Будова автомобіля" Білик В.М. 

https://docs.google.com/document/d/1LmWtC5cGy6YlEeZuVNTQQ32ws-l7fOBd/edit 

Тести із предмета „Спецтехнологія” . (Викладач спецдисциплін Рівненського професійного ліцею 

Маркушин О.Г.) 

Збірник інструкційно-технологічних карт виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» (І.Жуківець, ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», 

Полтавська область) 

Технологічні картки з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (Б.Рибін, 

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» Полтавська область) 

Збірник навчальних плакатів автомобіля КамАЗ-4310 для теоретично-практичного та 

виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

(Р.Різніченко, І.Бойко, ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», Полтавська область) 

Методична розробка уроку виробничого навчання «Розбирання та складання системи 

мащення» (майстри виробничого навчання Медяник О.В., Білозуб А.В., Краматорського вищого 

професійного училища, Донецька область) 

Методична розробка урокуРозбирання та складання механізмів рульового керування 

автомобілів. Слюсар з ремонту автомобілів.(Гриневич С.А. ДПТНЗ „Сарненський професійний 

аграрний ліцей“). 

Кросворди із предмета „Спецтехнологія” . (Викладач спецдисциплін Рівненського професійного 

ліцею Маркушин О.Г.) 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-osnovi-slyusarno-spravi-popov-af-pakhar-tv-parzhnitskiy-ov-shulepna-gyu/
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http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/MarcushinKrShM.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-SOD.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LmWtC5cGy6YlEeZuVNTQQ32ws-l7fOBd/edit
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-Testy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uy4AKvz8j1AFODCT2qD-HcooR_-PX1O-/view?usp=sharing
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Віртуальна спільнота ""Разом до успіху" учасників освітнього процесу (аграрної та 

автомобільної галузі) закладів професійної освіти Чернігівщини (НМЦ ПТО у Чернігівській 

області) 
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