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*Прад стаў ні ка та кой пра-
фе сіі, як элект ра га за звар-
шчык, мож на су стрэць на са-
мых роз ных прад пры ем ствах 
і бу доў лях. Ні вод ная га лі на 
на род най гас па дар кі не мо-
жа абы сці ся без зва рач ных 
ра бот, па коль кі звар ка з'яў-
ля ец ца ад ным з вя ду чых тэх-
на ла гіч ных пра цэ саў та го ж 
ма шы на бу да ван ня і бу даў ні-
чай ін дуст рыі.

Пра мыс ло вая вы твор-
часць, на ву ка і тэх ні ка звя за-
ны са зва рач най вы твор час-
цю. Раз ві ва ец ца ўльтра гу ка-
вая, ла зер ная, плаз мен ная 
звар ка.

Элект ра га за звар шчык вы-
кон вае ра бо ты па пра клад цы 
і ман та жы во да- і га за за бес-
пя чэн ня, сіс тэм тэх на ла гіч-
ных тру ба пра во даў на прад-
пры ем ствах, ве дае асноў ныя 
тэх на ла гіч ныя і вы твор чыя 
пра цэ сы, вар тас ці ма тэ ры я-
лаў, якія пры мя ня юц ца, тэх-
на ла гіч ную да ку мен та цыю, 
ва ло дае не аб ход ным ін стру-
мен там і пры ста са ван ня мі, 
вы кон вае стро паль ныя і та-
ке лаж ныя ра бо ты. 

Элект ра га за звар шчык 
ажыц цяў ляе зва рач ныя ра-
бо ты пад час звар кі ме та ла-
кан струк цый, ра мон це аб-
ста ля ван ня, пры вы ка нан ні 
бу даў ні чых ра бот. Вы раб ляе 
руч ную элект ра ду га вую і га-
за вую звар ку кан струк цый 
тру ба пра во даў з роз най 
ста лі, ка ля ро вых ме та лаў і 
спла ваў.

*Элект ра ман таж нік па 
элект ра аб ста ля ван ні, сі-
ла вых і асвят ляль ных сет-
ках на вы твор чай прак ты цы 
і па за вяр шэн ні ка ле джа вы-
кон вае ра бо ты на аб' ек тах 
бу даў ні ча-ман таж ных ар-
га ні за цый — элект ра стан-
цы ях, пра мыс ло вых прад-
пры ем ствах; ажыц цяў ляе 
ман таж дру гас ных лан цу-
гоў. Вы кон вае так са ма ра-
бо ты па раз мет цы, уклад цы 
і ман та жы ка бель ных трас, 
ман таж пус ка рэ гу ля валь-
най і сіг наль най апа ра ту ры, 
шчы тоў і пуль таў кі ра ван ня 
ме ха ніз ма мі, скры няў з ніз-
ка воль тнай апа ра ту рай, то-
ка пад во дзя чых лі ній.

*Сле сар па ра мон це аў та-
ма бі ляў, ва дзі цель аў та ма бі-
ля ка тэ го рыі «С» ра ман туе 
гру за выя, лег ка выя аў та ма бі лі 
і аў то бу сы. Зды мае, раз бі рае, 
ра ман туе і рэ гу люе агрэ га ты 
і вуз лы. Пад час ра мон ту вы-
кон вае роз ныя сля сар ныя ра-
бо ты. Ажыц цяў ляе вы пра ба-
ван ні агрэ га таў, аб кат ку аў то. 
Па ві нен ве даць кан струк тыў-
ныя асаб лі вас ці аў та ма бі ляў 
і агрэ га таў; элект рыч ныя і 
ман таж ныя схе мы аў та ма бі-
ляў; асноў ныя ві ды, вар тас-
ці і пра ві лы вы ка ры стан ня 
пад час ра мон ту элект ра тэх-
ніч ных і іза ля цый ных ма тэ-
ры я лаў, вар тас ці ме та лаў, 
якія пад ля га юць апра цоў цы; 
ме та ды вы яў лен ня і спо са бы 
вы да лен ня дэ фек таў; па ра дак 
афарм лен ня пры ём на-зда тач-
най да ку мен та цыі. Вы твор чае 
на ву чан не ад бы ва ец ца ў ву-
чэб ных май стэр нях, аў та ма-
біль най ла ба ра то рыі, ды яг нас-
тыч ным цэнт ры ка ле джа і на 
прад пры ем ствах го ра да.

*Да лі ку ма са вых пра фе-
сій у бу даў ні чым комп лек се 
ад но сіц ца пра фе сія ма шы-
ніс та аў та ма біль на га кра на. 
На ма ла па вяр хо вых аб' ек тах 

сель ска га бу даў ніц тва, у мес-
цах ка му ні ка цый жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі аў та ма-
біль ны кран з'яў ля ец ца вя ду-
чай ма шы най для вы ка нан ня 
ман таж ных і па гру зач на-раз-
гру зач ных ра бот. На будп ля-
цоў ках, дзе вя ду чай ма шы най 
ста но віц ца ве жа вы кран, аў та-
кра ны вы кон ва юць да па мож-
ныя па гру зач на-раз гру зач ныя 
апе ра цыі, уклад ва юць шта бе-
лі, па да юць ма тэ ры я лы на не-
вя лі кія пры бу до вы і г.д.

*Ва дзі цель аў та ма бі ля 
ка тэ го рыі «С» (між на род-
ныя пе ра воз кі), сле сар па 

ра мон це аў та ма бі ляў кі руе 
адзі ноч ны мі гру за вы мі аў та-
ма бі ля мі ўсіх ты паў і ма рак 
ка тэ го рыі «С». Кі руе пад'-
ём ным ме ха ніз мам са ма-
зва ла, пом па вай уста ноў кай 
аў та цыс тэр ны, ха ла дзіль най 
уста ноў кай рэ фры жэ ра та-
ра і ін шым аб ста ля ван нем 
спец аў та ма бі ляў. Пра вя рае 
тэх ніч ны стан і пры ём аў та-
ма бі ля пе рад вы ез дам на 
марш рут. Па дае аў та ма бі лі 
пад па груз ку і раз груз ку гру-
заў. За бяс печ вае за ха ван не 
гру зу. Вы да ляе дроб ныя экс-
плу а та цый ныя ня спраў нас ці, 

якія не па тра бу юць раз бор кі 
ме ха ніз маў. Афарм ляе пу ця-
выя да ку мен ты. Ра ман туе і 
збі рае ды зель ныя, спе цы яль-
ныя гру за выя аў та ма бі лі, аў-
то бу сы, ім парт ныя лег ка выя 
аў та ма бі лі, гру за выя пі ка пы 
і мік ра аў то бу сы. Раз бі рае, 
ра ман туе і збі рае скла да ныя 
агрэ га ты, вуз лы і пры бо ры, 
мя няе іх пры тэх ніч ным аб-
слу гоў ван ні і інш.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА,
Аляк сандр ФУР САЎ.

Фо та Над зеі БУ ЖАН. 
УНП 100420069

МЫ СПАР ТЫЎ НЫЯ
— У Пар ты зан скім ра ё не ся род уста ноў пра фе сій най 

і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі больш за 15 га доў ме-
на ві та наш ка ледж з'яў ля ец ца пе ра мож цам круг ла га до-
вай спар та кі я ды — у нас пер шыя мес цы па шэ ра гу ві даў 
спор ту, — тлу ма чыць вы ка наў ца аба вяз каў кі раў ні ка 
фі зіч най пад рых тоў кі Мі ка лай АЎ РА МЕН КА, які пра-
цуе ў ка ле джы вось ужо амаль 25 га доў і сцвяр джае, 
што тут заў сё ды на леж ная ўва га на да ва ла ся фі зіч на му 
вы ха ван ню. — Наш на ву чэ нец за няў пер шае мес ца па 
лёг кай ат ле ты цы ў Бе ла ру сі два га ды та му. За хоў ва ем 
на ват ку бак ад Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му. Вы пуск-
ні кі ка ле джа — удзель ні кі Алім пій скіх гуль няў, чэм пі-
ё ны све ту і Еў ро пы па роз ных ві дах спор ту. Зай ма ем 
пер шыя і дру гія мес цы па паў эр ліф тын гу — сі ла вым 
трох бор'і, на столь ным тэ ні се, кро се, бас кет бо ле, ва лей-
бо ле, фут бо ле... У га рад ской спар та кі я дзе ў нас пя тае 
агуль на ка манд нае мес ца, прай гра ем толь кі да стой ным 
са пер ні кам, дзе на ву чэн цаў знач на больш, чым у нас. 
За пра ша ем у якас ці вы клад чы каў тых ці ін шых сек цый 
на ват май строў спор ту. Аса біс та я вы кла даю паў эр-
ліф тынг... У нас доб рая і трэ на жор ная за ла. Пры чым 
трэ на жо ры зра біў наш ра бот нік, май стар вы твор ча га 
на ву чан ня, Ула дзі мір МА КОЎ СКІ.

Вы пуск ні ка мі 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 з'яў ля юц ца: 
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма ў 1989 го дзе Ста ні слаў 
ЛУ КА ШЭ ВІЧ, на мес нік Дзяр жаў на га сак ра та ра Са-
ве та Бяс пе кі ў 2008 го дзе Ула дзі мір ША ФА РЭН КА, 
суд дзя Мінск ага га рад ско га су да Аляк сандр ВА СІ ЛЕ-
ВІЧ, на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра МТЗ у 2000 
го дзе Кан стан цін БЛЕ ШЧЫК, на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра ФК «Ды на ма-Мінск» Вік тар АСА ДОЎ СКІ, 
са ліс ты гру пы «Тяни-Тол кай» Анд рэй ЗА ЯЦ і Па вел 
КЛЫ ШЭЎ СКІ, пры зёр чэм пі я на ту све ту, удзель нік 
Алім пій скіх гуль няў па лёг кай ат ле ты цы Яў ген МІ-
СЮ ЛЯ, чэм пі ён ка рэс пуб лі кі, май стар спор ту па 
лёг кай ат ле ты цы На стас ся СТА РА ВОЙ ТА ВА, брон-
за вы пры зёр чэм пі я на ту Еў ро пы па паў эр ліф тын гу 
Мак сім ЯЛО ВІК, член збор най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па фут бо ле Сяр гей ШПА НЮК, чэм пі ён рэс пуб лі кі, 
май стар спор ту па лыж ных гон ках Аляк сей ШЫН-
КА РОЎ і інш.

МЫ ВЯ ДО МЫЯ

РА ДЫ ЗА ПРА СІЦЬ
— Сён ня най боль шай па пу ляр нас цю ка-

рыс та ец ца спе цы яль насць «Сле сар па ра-
мон це аў та ма бі ляў; ва дзі цель аў та ма бі ля 
ка тэ го рыі С», — ка жа член пры ём най ка-
мі сіі Люд мі ла АСВЕ ЦІМ СКАЯ. — За явы 
па да юць з роз ны мі атэс та та мі. Бу дзем спа-
дзя вац ца, усе ста нуць на шы мі на ву чэн ца мі і 
за ста нуц ца за да во ле ны мі тым, што вы бра лі 
наш ка ледж.

Пас ля 9 кла саў (тэр мін на ву чан ня — 3 
га ды)

*Элект ра га за звар шчык; элект ра звар-
шчык на аў та ма тыч ных і паў аў та ма тыч ных 
ма шы нах.

*Элект ра ман таж нік па элект ра аб ста ля-
ван ні, сі ла вых і асвят ляль ных сет ках.

*Сле сар па ра мон це аў та ма бі ляў; ва дзі-
цель аў та ма бі ля ка тэ го рыі «С».

Пас ля 11 кла саў

*Ма шы ніст мас та во га кра на; стро паль-
шчык. Тэр мін на ву чан ня 1 год.

*Элект ра ман цёр па ра мон це і аб слу гоў-
ван ні элект ра аб ста ля ван ня. Тэр мін на ву чан-
ня 1 год.

*Ма шы ніст кра на аў та ма біль на га; стро-
паль шчык; ва дзі цель ка тэ го рыі «С». Тэр мін 
на ву чан ня 1 год 6 ме ся цаў.

*Ва дзі цель аў та ма бі ля ка тэ го рыі «С» 
(між на род ныя пе ра воз кі); сле сар па ра мон-
це аў та ма бі ляў. Тэр мін на ву чан ня 1 год.

Усе на ву чэн цы за бяс печ ва юц ца:
— бяс плат ным хар ча ван нем;
— бяс плат най ву чэб най лі та ра ту рай;
— бяс плат ным спец адзен нем;
— га ран та ва ным пра цоў ным мес цам па 

за кан чэн ні ка ле джа;
— маг чы мас цю на ву чан ня на ва дзі це ля 

ка тэ го рыі «В» і «С».

— Мы рых ту ем ва дзі-
це ляў па спе цы яль нас цях 
«Ма шы ніст кра на аў та ма-
біль на га; стро паль шчык; 
ва дзі цель ка тэ го рыі «С», 
«Сле сар па ра мон це аў-
та ма бі ляў; ва дзі цель аў-
та ма бі ля ка тэ го рыі «С». 
«Ва дзі цель аў та ма бі ля 
ка тэ го рыі «С» (між на род-
ныя пе ра воз кі), сле сар па 
ра мон це аў та ма бі ляў», — 
на гад вае за гад чык ад-
дзя лен ня пад рых тоў-
кі ва дзі це ляў Ге надзь 
АЗА РАЎ. — Сён ня ідуць 
за ня ткі пе ра пад рых тоў кі 
з ка тэ го рыі «В» на ка тэ-
го рыю «С» і пад рых тоў ка 
на ву чэн цаў па ка тэ го рыі 
«С». Вы мо жа це ба чыць 
прак тыч нае ва джэн не 
на гру за вым аў та ма бі-
лі бу ду ча га аў та сле са ра 
Аляк санд ра МА ТУ ША. 
Май стар вы твор ча га на-
ву чан ня Ле а нід СА РНАЎ-
СКІ пра во дзіць з кож ным 
кур сан там за ня ткі па 2 
га дзі ны.

УРО КІ ВА ДЖЭН НЯ

НЯ ХАЙ МЯ НЕ НА ВУ ЧАЦЬ

Член пры ём най ка мі сіі Люд мі ла АСВЕ ЦІМ СКАЯ кан суль туе абі ту ры ен таў.

За дзей ні ча ны ў на ву чаль ным пра цэ се не толь кі аў та ма бі лі, 
але і гэ ты аў та кран.

Вы ка наў ца аба вяз каў кі раў ні ка фі зіч най пад рых тоў кі 
Мі ка лай АЎ РА МЕН КА і вы клад чык фі зіч най куль ту ры, 

кі раў нік сек цыі па лёг кай ат ле ты цы Ге надзь ШУШ КЕ ВІЧ.

За гад чык ад дзя лен ня пад рых тоў кі ва дзі це ляў Ге надзь АЗА РАЎ, 
май стар вы твор ча га на ву чан ня Ле а нід СА РНАЎ СКІ, 

навучэнец Аляк санд р МА ТУ Ш.


