
— Наш ка ледж — 
адзі ная на ву чаль ная 
ўста но ва ў кра і не, якая 
рых туе та кіх спе цы я ліс-
таў, як ма шы ніст ве жа-
ва га кра на і ман таж нік 
вон ка вых тру ба пра во даў, 
— рас каз вае ды рэк тар 
Мінск ага дзяр жаў на га 
пра фе сій на-тэх ніч на га 
ка ле джа ман таж ных і 
пад' ём на-транс парт ных 
ра бот Тац ця на ЯСТ РАБ. 
— Дру гі год за пар адзі-
ныя ў го ра дзе мы рых та-
ва лі ва дзі це ля гру за во га 
аў та ма бі ля між на род най 
пе ра воз кі — для ар га ні-
за цый, якія зай ма юц ца 
між на род ны мі транс-
парт ны мі пе ра воз ка мі. 
Спе цы яль нас ці ў нас 
та кія, што пры ма ем на 
на ву чан не 
толь кі юна-
коў. Хі ба 
на спе цы-
яль  насць 
«Ма шыніст 
мас та вога кра на» мо гуць 
пры мац ца дзяў ча ты.

Асноў ныя «спа жыў цы» на-
шых кад раў — на шы даў нія 
сяб ры, з які мі за клю ча ны ад-
па вед ныя да моў ле нас ці. Гэ-
та ААТ «Бел элект ра ман таж», 
«Пра мтэх ман таж», «Упраў-
лен не ме ха ні за цыі № 79», 
«Трэст-15 «Спец буд», ЗАТ 
«Элект ра сэр віс буд», а ня даў-
на да гэ та га спі са да лу чы ла ся 
і Бе ла рус кая аса цы я цыя між-
на род ных аў та пе ра воз чы каў. 
Мы ма ем пра ва рых та ваць 
кад ры для прад пры ем стваў 
і ар га ні за цый роз най фор мы 
ўлас нас ці. Што га до выя за яў-
кі да сы ла юць са мыя роз ныя 
ар га ні за цыі, ад нак пе ра ва гу 
мы ад да ём, вя до ма, дзяр жаў-
ным і тым, з кім су пра цоў ні-
ча ем даў но. Вя до ма, за явак 
па сту пае заў сё ды больш, 
чым мы мо жам пра па на-
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Не быць «Ба за ру» без ман таж ні каў!
Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-

тэх ніч ны ка ледж ман таж ных і 
пад' ём на-транс парт ных ра бот 
пра па нуе на ву чан не па вась мі ра бо-
чых, вель мі за па тра ба ва ных на су час-
ным рын ку пра цы спе цы яль нас цях. 
На ву чан не ў ка ле джы — гэ та не толь-
кі якас ная тэ а рэ тыч ная і прак тыч ная 
пад рых тоў ка, але і маг чы масць пра вес-
ці га ды ву чо бы з мак сі маль ным кам-
фор там. Да стат ко ва на зваць та кія жыц-

цё ва важ ныя мо ман ты, як бяс плат нае 
хар ча ван не ў ста ло вай, якая на гад вае 
леп шыя ка вяр ні го ра да, і маг чы масць 
зай мац ца са мы мі роз ны мі ві да мі спор-
ту ў вы дат ных трэ не раў. У хут кім жа 
ча се для ін ша га род ніх гэ та бу дзе яшчэ 
і пра жы ван не ў ад ра ман та ва ным ін тэр-
на це. Па за кан чэн ні ка ле джа не аб ход на 
на пра ця гу ад на го го да ад пра ца ваць на 
ад ным з мін скіх прад пры ем стваў. На да-
лей ні што не пе ра шка джае пра цяг нуць 
ву чо бу і ў ВНУ.

РА БО ЧАЯ СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАСЦЬ — СІ НІ ЦА Ў РУ КАХ

Вя лі кая ўва га на да ец ца ме на ві та прак тыч ным за ня ткам. 
У не каль кіх па мяш кан нях прад стаў ле ны асноў ныя вуз лы аў та ма бі ляў, дзей ныя ру ха ві кі і г.д.

Вы твор чая ла ба ра то рыя пад рых тоў кі аў та сле са раў асна шча на ўсім не аб ход ным аб ста ля-
ван нем. Тут жа ажыц цяў ля ец ца ра монт той тэх ні кі, якая ёсць у ка ле джа.

Пры го жа і кам форт на ў вы клад чыц кім па коі.

Ста ло вая ўяў ляе са бой леп шыя ўзо ры 
мес цаў гра мад ска га хар ча ван ня.

Сён ня, да рэ чы, мно гія вы пуск ні кі школ ад ра зу на цэль-
ва юц ца на атры ман не вы шэй шай аду ка цыі. Пры чым 
без улі ку ўлас ных здоль нас цяў, а прос та, як той ка заў, 
«дзе ля ко рач кі». Ад нак ра бо чая спе цы яль насць — гэ та 
заў сё ды маг чы масць рэ аль на га пад за роб ку, «сі ні ца ў 
ру ках». Да та го ж стаць на ву чэн цам прэ стыж най пра фе-
сій на-тэх ніч най уста но вы ста ла не так скла да на — з-за 
той дэ ма гра фіч най сі ту а цыі, якая скла ла ся. Са мі пра фе-
сій ныя тэх ніч на-на ву чаль ныя ўста но вы ўся ляк імк нуц ца 
за ах воч ваць мо ладзь на ву чо бу ў сва іх сце нах, па коль кі 
важ насць, не аб ход насць ра бо чых спе цы яль нас цяў у на-
шым паў ся дзён ным жыц ці ні хто не ад мя няў.

Ды рэк тар Мінск ага дзяр жаў на га 
пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа 

ман таж ных і пад' ём на-транс парт ных 
ра бот Тац ця на ЯСТ РАБ.

ваць. А ка лі так, 
то наш вы пуск нік 
мае га ран та ва нае 
пра цоў нае мес ца. 
Узяць на пад рых-
тоў ку больш на-
ву чэн цаў па куль 
не да зва ля юць 
маг чы мас ці. Гэ та 
па цяг не за са бой 
па ве лі чэн не пе да-
га гіч на га скла ду. 
А сён ня з гэ тым не 
прос та. Да та го ж вы клад чык 
для пад рых тоў кі спе цы я ліс-
таў ве жа ва га кра на — на огул 
дэ фі цыт. Іх не рых ту юць, а та-
му мы за пра ша ем не ка га з лі-
ку прак ты каў, хто не па срэд на 
пра цуе на та кой тэх ні цы.

Мы рых ту ем па спе цы-
яль нас цях, за па тра ба ва ных 
на прад пры ем ствах го ра да. 
На не ка то рыя ідуць толь кі ін-
ша га род нія. Гэ та нар маль на. 

Не ўсе жа да юць за стац ца на 
пра па на ва ным мес цы пас-
ля аба вяз ко вай ад пра цоў кі. 
Мно гія хо чуць уся го і ад ра-
зу, не адэ кват на рас цэнь ва-
юць свае здоль нас ці і маг-
чы мас ці. І ма ла дым лю дзям, 
і іх баць кам мы спра бу ем 
тлу ма чыць: аў та сле сар — 
гэ та не той, хто прос та так 
атрым лі вае вя лі кі за ро бак. 
А той, хто ва ло дае тэх ніч-
ным мыс лен нем, ве дае 
асно вы фі зі кі і ме ха ні кі і г.д. 

Толь кі так мож на раз ліч-
ваць на па сту по вае па-
вы шэн не апла ты сва ёй 
пра цы. Ёсць пра фе сіі, як, 
ска жам, ман таж нік вон-
ка вых тру ба пра во даў, 
дзе трэ ба круг лы год 
пра ца ваць пад ад кры-
тым не бам. Не пры ваб-
ная пра ца, хоць і доб ра 
аплач ва ец ца. На ша за-
да ча як аду ка цый най 
уста но вы — рас ка заць 
пра знач насць гэ тай 
пра фе сіі, пад крэс ліць яе 
важ насць. Ці ўзяць ман-
таж ні ка ме та ла кан струк-
цый — без та ко га спе-
цы я ліс та не ад бу дзец ца 
ні вод нае кан цэрт нае шоу 

пад ад кры тым не бам, у тым 
лі ку та кое знач нае ме ра пры-
ем ства, як «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску»...

На ша му бу дын ку 59 га-
доў, і тут ні ко лі не бы ло ка пі-
таль на га ра мон ту. Ад нак за 
апош нія пяць га доў мно гае 

ўда ло ся змя ніць, ад ра ман-
та ваць і ад на віць фак тыч-
на ўсё, за кан чва ю чы гас-
па дар чы мі па мяш кан ня мі. 
Мож на ска заць, удас ка-
на лі лі ма тэ ры яль ную ба зу 
на 90 пра цэн таў. Ця пер у 
па рад ку і ка бі не ты, і ка лі до-
ры. Пры гэ тым мы не ўзя лі 
з бюд жэ ту ні ка пей кі. Усё 
зроб ле на, што на зы ва ец ца, 
улас ны мі ру ка мі, за ўлас-
ныя срод кі і срод кі на шых 
ба за вых прад пры ем стваў 
і ар га ні за цый, з які мі мы 
цес на су пра цоў ні ча ем.

Пры го жую ага ро джу на 
тэ ры то рыі ка ле джа зра бі лі 
звар шчы кі пер ша га кур са. 
Ра бо ты, звя за ныя з ме та-
лам, — вель мі да ра гія. Так 
што мы і тут унес лі знач ную 
эка но мію ў бюд жэт го ра да, 
а ра зам з тым атры ма лі 
вы дат ны прад мет для го-
на ру.

На ба зе ка ле джа пра цуе 
аў та шко ла па пад рых тоў цы 
ўсіх ах вот ных на ка тэ го рыю 
«В» і пе ра пад рых тоў цы з 
ка тэ го рыі «В» на «С». Для 
гэ тых мэт ёсць свой аў та-
дром і аў та транс парт — 
лег ка вы і гру за вы. Да па-

чат ку но ва га ву чэб на га го да 
на бу дзем яшчэ два но выя 
аў та ма бі лі «МАЗ» з пры чэ-
па мі, каб па вы сіць якасць і 
па шы рыць спектр пад рых-
тоў кі. Пла ну ем рых та ваць 
ва дзі це ляў ка тэ го рыі «С» 
і «Е». Ака зан не та кіх плат-

ных па слуг дае маг чы масць 
па вы сіць за ра бот ную пла ту 
на шым ра бот ні кам і на кі ра-
ваць срод кі на па ляп шэн не 
ма тэ ры яль най ба зы ка ле-
джа. У го ра дзе пад рых тоў ку 

ва дзі це ляў ажыц цяў ля юць 
ка ля 70 ар га ні за цый. Ся род 
ву чэб ных уста ноў па зда чы 
эк за ме наў у ДАІ з пер ша га 
ра зу на ша ўста но ва зай мае 
год нае чац вёр тае мес ца.


