
 

 

  

 Рекомендаційний список літератури , яка призначена для 
підвищення професійного рівня учнів з спеціальності  «Слюсар з 

ремонту автомобілів. Слюсар-ремонтник». 
Бібліотекар 

Бондаренко О.Л. 

М.Павлоград 

 

ЗДПЛ СЛЮСАР 
 



 

     Професія – це та основна точка відліку  з якої починається все свідоме 

подальше життя кожної людини. Для того, щоб вірно обрати професію, 

потрібно щиро відчути серцем те, до чого ти прагнеш, чого хочеш у 

житті, саме те, що весь час приноситиме тобі справжнє задоволення та 

втіху. 

           Професія дуже поширена, необхідна для будь-яких видів і етапів 

виробництва, де є техніка, механізми, прилади, агрегати. Професія 

слюсаря бере свій початок з того часу, коли людство почало винаходити 

машини, механізми, коли знадобилися фахівці для їхнього складання, 

обслуговування та ремонту. Вперше про слюсарну справу згадувалося у 

1463 році у віденському архіві, а у 1545 році у Німеччині організували 

слюсарний цех. Назва професії походить від німецького слова schlos - 

замок. Шлоссери - так називали майстрів, які виготовляли замки. З 

появою металорізальних верстатів та їх удосконаленням поступово 

скорочувалась частина ручної праці, бо вона замінювалася працею 

стругальників, токарів, фрезерувальників, шліфувальників. Та однією з 

провідних залишалася професія слюсаря. Як і раніше, цінується праця 

слюсаря – майстра, від якого вимагається вміння виконувати всі види 

ручної обробки металів. Праця слюсаря–ремонтника потрібна в багатьох 

галузях господарства: на машинобудівних підприємствах, в будівельних 

організаціях, в сільському господарстві, на підприємствах і організаціях 

сфери побутового обслуговування тощо. 

 

"Лиш праця світ таким, як є, створила, лиш в праці варто і для праці 

жить". 

                                                                                  І.Франко 

 

 

 



ДОПУСКИ 

 

Журавлев Л.Н.  

         Допуски и технические измерения: Учебник для 

сред.проф.-техн.училищ -7-е узд.,испр.-

М.:Высш.школа,1981.-256с.    

 

 

 

          В книге приведены сведения о сущности взаимозаменяемости и 
технических измерений в машиностроении, изложены системы допусков 

и посадок на различные виды соединений, описаны наиболее 

распрастраненные средства измерений линейных и угловых величин, 
освещены вопросы механизации и автоматизации контроля размеров. 

Дано понятие о теории вероятности и ее применения при расчете 

допусков,погрешностей измерений и регулировании технологических 
процессов для получения продукции заданного качества. 
 

Когут М.С. 

         Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання: підручник  /М.С.Когут. Львів:Світ.2014.- 

400с. 

 

 

 

 

 

     У підручнику викладено основні положення щодо нормування 

точності різних видів спряжень,допусків,посадок та технічних 

вимірювань.Подано перелік необхідних лабораторно-практичних робіт, а 

також опис універсальних вимірювальних інструментів та контрольно- 

вимірювальних приладів і засобів, що орієнтовані на використання 

наявних метрологічних баз навчальних закладів професійно-технічної 

освіти. 

 



СЛЮСАРНА СПРАВА 

 

 

Макієнко М.І.  

            Загальний курс слюсарної справи: 

підручник/Пер.з рос. В.К.Сидоренко.- К.: Вища 

шк.,1994.-311с. 

 

         Описано обладнання, інструменти і пристрої, прийоми виконання 

слюсарних операцій. Дано відомості про види, причини виникнення і 

способи запобігання браку, організацію робочого місця, безпеку роботи і 

протипожежні заходи. 

 

Власенко А.М. 

        Слюсарні роботи: Підручник.- К.: Вища 

освіта,2013.-357с 

 

 

 

       Підручник створений  на основі  модульної системи професійного 

навчання. Спрямований на опанування професій: слюсар-ремонтник, 

слюсар-сантехник,слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту 

автомобілів, слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування та ін. 

Навчальний матеріал, поданий як поєднання текстів та ілюстрацій, 

містить технічну інформацію щодо слюсарних інструментів, обладнання, 

механізмів і машин, а також матеріалів, їхніх компонентів і особливостей 

їх застосування. З метою посилення засвоєння учнями інформації та 

перевірки рівня їхніх знань після кожного навчального елементу 

розміщено завдання, а після кожного модульного блоку відповідно 

тексти. 



ОБЛАДНАННЯ 

 

Гельберг Б.Т., Пекеліс Г.Д. 

              Ремонт промислового 

устаткування:Підручник.-К.:Техніка,1992.-349с 

 

 

 

 

Наведено відомості про промислове устаткування машинобудівельних підприємств, 

описано виконання ремонтних робіт,викладені основи організації ремонтної служби 

і ремонтного виробництва. 

Окрема глава присвячена верстатам і роботам  з програмним управлінням, 

організації їхнього технічного обслуговування і ремонту. 

 

 

 

 

 

Молодик М.В., Зенкін М.А. 

             Ремонт промислового обладнання.: Підруч. для  учнів 

проф..-техн. навч.закл.освіти.-К.: Техніка,2000.-256с. 

 

 

 

Викладений матеріал відповідає діючій програмі слюсарів-ремонтників у 

професійно- технічних навчальних закладах освіти. Підручник містить основні данні 

про конструктивні особливості промислового обладнання,його знос, методи і 

прийоми виконання ремонтних робіт. Наведено рекомендації щодо вибору 

обладнання, матеріалів і режимів виконання окремих операцій тощо. Розглянуто 

процеси відновлення зношених деталей. Значну увагу приділено питанням техніки 

безпеки при виконанні ремонтних робіт. 

 

 



 

 

 

Кисликов В.Ф., Лущик В.В. 

           Будова й експлуатація автомобілів.: Підручник.-

К.:Либідь,1999.-400с.   

 

 

 

Розглянуто загальну будову автомобілів, будову й принцип дії його основних вузлів, 

механізмів, агрегатів і систем(двигуна, трансмісії, ходової частини,механізмів 

керування,електрообладнання, кузова),викладено порядок організації й виконання їх 

технічного обслуговування та ремонту. Висвітлено питання організації експлуатації 

автомобілів, безпеки роботи автотранспорту й охорони навколишнього середовища. 

 

 

Полянський С.К., Коваленко В.М. 

              Експлуатацівні матеріали для автомобілів і будівельно-

дорожніх машин: Підручник.- К.:Либідь,2005.-504с. 

 

 

 

 

У підручнику систематизовано вітчизняні й зарубіжні дані про паливно-

мастильні,лакофарбові матеріали, герметики, а також хімічні засоби догляду за 

автомобілями та будівельно-дорожніми машинами. Наведено вітчизняні й 

міжнародні класифікації та позначення палив, олив, мастил і технічних рідин. 

Розглянуто основні положення з контролю якості нафтопродуктів. Наведено 

рекомендації щодо раціонального використання й економії палива й олив. Розкрито 

вплив цих матеріалів на людину та навколишнє середовище. 

 

 

 



 

 

Кленников Е.В., Суденков Е.Г. 

                    Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей.- 

М.: «Высш.школа»,1975.-287с. 

 

 

 

Книга содержит сведения об устройстве автомобиля, организации  технического 

обслуживания  и ремонта, основах общей технологии металлов, слесарних 

роботах,техническим измерениям, допусках и посадках, механизации  и 

автоматизации  производственных процессов. 

 

Боровских Ю.И., Буралев Ю.В.,Морозов К.А. 

                    Устройство автомобилей: Практическое пособие. -

М.:Высш.шк.,1988.-288с. 

 

 

 

 

Приведены  сведения об устройстве карбюраторного, дизельного и газового 

двигателей, их узлов, смазочной системы, систем охлаждения, питания,зажигания и 

пуска, а также агрегатов шасси грузовых и легковых автомобилей отечественного 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 



Бурцев О.М., Шамрай Д.О. 

             Двигун внутрішнього згорання: Навч.посіб.-Харків:ТОВ  

 «Компанія СМІТ», 2006.-128с. 

 

 

 

 

 

 

 

У чотирьох розділах посібника викладено основи термодинаміки та теплопередачі, 

робочі процеси двигунів внутрішнього згорання - як дизелів, так і бензинових,- 

описано системи двигунів; розглянуто сили що діють у механізмах поршневих 

двигунів, урівноваження відцентрових сил у колінчатих валах, вибір порядку роботи 

у багатоциліндрових двигунах. Також описано методику побудови швидкісної 

характеристики та обґрунтовано необхідність застосування регулятора; наведено 

велику кількість прикладів, розрахунків, графіків і рисунків. 

 

 

 

Карагодин В.И., Шестопалов С.К. 

                Слесарь по ремонту автомобилей: Практическое 

пособие.- М.:Высш.шк.,1990.-239с.    

 

 

 

 

 

 

     Приведены сведения об устройстве базовых моделей автомобилей ГАЗ, ЗИЛ 

КамАЗ, их конструктивных особенностях, основных неисправностях, методах  и 

средствах диагностирования, обслуживания и ремонта подвижного склада. 

 


