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У моєму рідному Мукачеві є багато навчальних закладів, де можна
здобути професію на будь-який вибір. Світ професій значно ширший, ніж
коло навчальних предметів, які ми вивчаємо в школі. Тому ототожнення
улюбленого предмета з професією не є надійним орієнтиром у нашому
виборі і можна легко розгубитися. А помилка ця з часом буде дуже дорого
коштувати.
Після закінчення 9-го класу я вирішив йти до Мукачівського
професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича, щоб здобути
професію слюсаря з ремонту автомобілів. У виборі майбутньої професії я
керувався виключно власним бажанням і розумінням потрібності та
важливості того, чим я хочу займатися.
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автомобільним транспортом. Виробництво і експлуатація автомобілів
підсилювали потребу в людях, здатних підтримувати їх у справному стані і
ремонтувати у випадку поломки. З винаходом конвеєра Генрі Фордом (30-ті
роки 20 ст.) кількість автомобілів різко зросла. Це створило необхідність у
збільшенні кількості людей, що вміють їх обслуговувати. Ускладнення
конструкції автомобіля і поява складного діагностичного устаткування
привела до поділу спеціальності автослюсаря на підвиди: моторист,
автоелектрик, вулканізаторник і т.д. На сьогоднішній день не має жодної
галузі народного господарства та сфери діяльності людини, в яких не
використовувався б автомобільний транспорт. Це перевезення матеріалів
та сировини між підприємствами, доставка товарів у торгову мережу,
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використання сільськогосподарської техніки, доставка хворих у лікарні
автомобілями швидкої допомоги, забезпечення оборони нашої країни за
допомогою військової автомобільної техніки…

Роль автомобільного транспорту у житті країни можна образно
порівняти з роллю кровоносної системи у організмі людини: за її допомогою
забезпечується виконанням організмом всіх життєво важливих функцій.
Для безперебійного виконання автотранспортом своїх функцій
потрібне постійне забезпечення нормальної роботи кожного автомобіля.
Саме ця важлива місія лежить в основі професії слюсаря з ремонту
автомобільного транспорту. Отже, спеціалісти обраної мною професії
дуже потрібні, а це дає мені надію після отримання диплому легко знайти
робоче місце.
Професія автослюсаря вимагає багато вмінь, навичок, знань та певних
особистих якостей. Майбутній автослюсар повинен дуже відповідально та
сумлінно ставитись до вивчення влаштування автомобіля та всіх його
механізмів. Адже найменша помилка може призвести не лише до поломки
автомобіля, а й до аварії на шляху, що може потягнути за собою людські
жертви. Для якісного виконання своїх основних обов’язків автослюсар
повинен знати основні техніко-економічні показники роботи автомобілів;
системи, види та методи ремонту автомобілів; які зміни технічного стану
автомобіля відбуваються в процесі його експлуатації; як правильно
розпланувати технічне обслуговування; знати особливості організації
технічного обслуговування автомобілів у польових умовах та багато іншого.
Окрім знань та навичок, професія автослюсаря вимагає певних якостей і
здібностей і від людини. Це відповідальність, старанність, працелюбність,
спостережливість, обережність, витривалість, акуратність, терплячість,
пунктуальність, гарна просторова уява, технічне і логічне мислення,
розвинута ручна моторика, добрі пам’ять, зір і слух, концентрація уваги,
координація рухів і в кінці кінців фізична сила. Вже цей немалий перелік
вказує на те, з якою відповідальністю і розумінням людина повинна

поставитися до свого вибору. Я сподіваюся, що зумію всьому цьому
навчитися і стати хорошим спеціалістом.
При виборі професії я користувався як власними бажаннями,
інтересами, так і тим, чи зможе моя майбутня робота забезпечити мене
матеріально. Я вважаю, що автослюсарі заробляють непогано. Я навіть
планую створити свою фірму по ремонту автомобілів, вже й назву
придумав «Автомайстер-клас». В ідеальному варіанті я навіть мрію
моделювати нові автомобілі. Я знаю, що не все відразу в мене вийде, але я
буду старатись.
Бог кожну людину наділив якимось здібностями. Адже наше завдання
– правильно обрати вид діяльності, щоб ці здібності застосувати в повній
мірі та принести користь собі і людям.

