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11 07 2013 г.

МЫ ВЯДОМЫЯ

МЫ СПАРТЫЎНЫЯ
— У Партызанскім раёне сярод устаноў прафесійнай
і сярэдняй спецыяльнай адукацыі больш за 15 гадоў менавіта наш каледж з'яўляецца пераможцам круглагадовай спартакіяды — у нас першыя месцы па шэрагу відаў
спорту, — тлумачыць выканаўца абавязкаў кіраўніка
фізічнай падрыхтоўкі Мікалай АЎРАМЕНКА, які працуе ў каледжы вось ужо амаль 25 гадоў і сцвярджае,
што тут заўсёды належная ўвага надавалася фізічнаму
выхаванню. — Наш навучэнец заняў першае месца па
лёгкай атлетыцы ў Беларусі два гады таму. Захоўваем
нават кубак ад Міністэрства спорту і турызму. Выпускнікі каледжа — удзельнікі Алімпійскіх гульняў, чэмпіёны свету і Еўропы па розных відах спорту. Займаем
першыя і другія месцы па паўэрліфтынгу — сілавым
трохбор'і, настольным тэнісе, кросе, баскетболе, валейболе, футболе... У гарадской спартакіядзе ў нас пятае
агульнакаманднае месца, прайграем толькі дастойным
сапернікам, дзе навучэнцаў значна больш, чым у нас.
Запрашаем у якасці выкладчыкаў тых ці іншых секцый
нават майстроў спорту. Асабіста я выкладаю паўэрліфтынг... У нас добрая і трэнажорная зала. Прычым
трэнажоры зрабіў наш работнік, майстар вытворчага
навучання, Уладзімір МАКОЎСКІ.

Выпускнікамі Мінскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа мантажных і
пад'ёмна-транспартных работ з'яўляюцца:

Выканаўца абавязкаў кіраўніка фізічнай падрыхтоўкі
Мікалай АЎРАМЕНКА і выкладчык фізічнай культуры,
кіраўнік секцыі па лёгкай атлетыцы Генадзь ШУШКЕВІЧ.

РАДЫ ЗАПРАСІЦЬ
— Сёння найбольшай папулярнасцю карыстаецца спецыяльнасць «Слесар па рамонце аў тамабіляў; вадзіцель аў тамабіля
катэгорыі С», — кажа член прыёмнай камісіі Людміла АСВЕЦІМСКАЯ. — Заявы
падаюць з рознымі атэстатамі. Будзем спадзявацца, усе стануць нашымі навучэнцамі і
застануцца задаволенымі тым, што выбралі
наш каледж.
Пасля 9 класаў (тэрмін навучання — 3
гады)
*Элект ра га за звар шчык; элект ра зваршчык на аўтаматычных і паўаўтаматычных
машынах.
*Электрамантажнік па электраабсталяванні, сілавых і асвятляльных сетках.
*Слесар па рамонце аўтамабіляў; вадзіцель аўтамабіля катэгорыі «С».
Пасля 11 класаў

старшыня Мінгарвыканкама ў 1989 годзе Станіслаў
ЛУКАШЭВІЧ, намеснік Дзяржаўнага сакратара Савета Бяспекі ў 2008 годзе Уладзімір ШАФАРЭНКА,
суддзя Мінскага гарадскога суда Аляксандр ВАСІЛЕВІЧ, намеснік генеральнага дырэктара МТЗ у 2000
годзе Канстанцін БЛЕШЧЫК, намеснік генеральнага
дырэктара ФК «Дынама-Мінск» Віктар АСАДОЎСКІ,
салісты групы «Тяни-Толкай» Андрэй ЗАЯЦ і Павел
КЛЫШЭЎСКІ, прызёр чэмпіянату свету, удзельнік
Алімпійскіх гульняў па лёгкай атлетыцы Яўген МІСЮЛЯ, чэмпіёнка рэспублікі, майстар спорту па
лёгкай атлетыцы Настасся СТАРАВОЙТАВА, бронзавы прызёр чэмпіянату Еўропы па паўэрліфтынгу
Максім ЯЛОВІК, член зборнай Рэспублікі Беларусь
па футболе Сяргей ШПАНЮК, чэмпіён рэспублікі,
майстар спорту па лыжных гонках Аляксей ШЫНКАРОЎ і інш.

УРОКІ ВАДЖЭННЯ

*Машыніст маставога крана; стропальшчык. Тэрмін навучання 1 год.
*Электраманцёр па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання. Тэрмін навучання 1 год.
*Машыніст крана аўтамабільнага; стропальшчык; вадзіцель катэгорыі «С». Тэрмін
навучання 1 год 6 месяцаў.
*Вадзіцель аў тамабіля катэгорыі «С»
(міжнародныя перавозкі); слесар па рамонце аўтамабіляў. Тэрмін навучання 1 год.
Усе навучэнцы забяспечваюцца:
— бясплатным харчаваннем;
— бясплатнай вучэбнай літаратурай;
— бясплатным спецадзеннем;
— гарантаваным працоўным месцам па
заканчэнні каледжа;
— магчымасцю навучання на вадзіцеля
катэгорыі «В» і «С».

— Мы рыхтуем вадзіцеляў па спецыяльнасцях
«Машыніст крана аўтамабільнага; стропальшчык;
вадзіцель катэгорыі «С»,
«Слесар па рамонце аўтамабіляў; вадзіцель аўтамабіля катэгорыі «С».
«Ва дзі цель аў та ма бі ля
катэгорыі «С» (міжнародныя перавозкі), слесар па
рамонце аўтамабіляў», —
нагадвае загадчык аддзя лен ня пад рых тоўкі вадзіцеляў Генадзь
АЗАРАЎ. — Сёння ідуць
заняткі перападрыхтоўкі
з катэгорыі «В» на катэгорыю «С» і падрыхтоўка
навучэнцаў па катэгорыі
«С». Вы можаце бачыць
прак тыч нае ва джэн не
на грузавым аў тамабілі будучага аўтаслесара
Аляксанд ра МАТУ ША.
Майстар вытворчага навучання Леанід САРНАЎСКІ праводзіць з кожным
курсантам заняткі па 2
гадзіны.
Загадчык аддзялення падрыхтоўкі вадзіцеляў Генадзь АЗАРАЎ,
майстар вытворчага навучання Леанід САРНАЎСКІ,
навучэнец Аляксандр МАТУШ.

Член прыёмнай камісіі Людміла АСВЕЦІМСКАЯ кансультуе абітурыентаў.

НЯХАЙ МЯНЕ НАВУЧАЦЬ
*Прадстаўніка такой прафесіі, як электрагазазваршчык, можна сустрэць на самых розных прадпрыемствах
і будоўлях. Ніводная галіна
народнай гаспадаркі не можа абысціся без зварачных
работ, паколькі зварка з'яўляецца адным з вядучых тэхналагічных працэсаў таго ж
машынабудавання і будаўнічай індустрыі.
Пра мыс ло вая вы творчасць, навука і тэхніка звязаны са зварачнай вытворчасцю. Развіваецца ўльтрагукавая, лазерная, плазменная
зварка.
Электрагазазваршчык выконвае работы па пракладцы
і мантажы вода- і газазабеспячэння, сіс тэм тэхналагічных трубаправодаў на прадпрыемствах, ведае асноўныя
тэхналагічныя і вытворчыя
працэсы, вартасці матэрыялаў, якія прымяняюцца, тэхналагічную дакументацыю,
валодае неабходным інструментам і прыстасаваннямі,
выконвае стропальныя і такелажныя работы.

Элек т ра га за звар шчык
ажыццяўляе зварачныя работы падчас зваркі металакан струк цый, ра мон це абсталявання, пры выкананні
будаўнічых работ. Вырабляе
ручную электрадугавую і газавую зварку канструкцый
тру ба пра во даў з роз най
сталі, каляровых металаў і
сплаваў.
*Элект ра ман таж нік па
элект ра аб ста ля ван ні, сілавых і асвятляльных сетках на вытворчай прак тыцы
і па завяршэнні каледжа выкон вае ра бо ты на аб' ек тах
бу даў ні ча-ман таж ных арга ні за цый — элект ра станцы ях, пра мыс ло вых прадпры ем ствах; ажыц цяў ляе
ман таж дру гас ных лан цугоў. Вы кон вае такса ма работы па разметцы, укладцы
і мантажы кабельных трас,
ман таж пус ка рэ гуля вальнай і сігнальнай апаратуры,
шчытоў і пультаў кіравання
механізмамі, скрыняў з нізкавольтнай апаратурай, токападводзячых ліній.

*Слесар па рамонце аўтамабіляў, вадзіцель аўтамабіля катэгорыі «С» рамантуе
грузавыя, легкавыя аўтамабілі
і аўтобусы. Здымае, разбірае,
рамантуе і рэгулюе агрэгаты
і вузлы. Падчас рамонту выконвае розныя слясарныя работы. Ажыццяўляе выпрабаванні агрэгатаў, абкатку аўто.
Павінен ведаць канструктыўныя асаблівасці аўтамабіляў
і агрэгатаў; электрычныя і
мантажныя схемы аўтамабіляў; асноўныя віды, вартасці і правілы выкарыстання
падчас рамонту электратэхнічных і ізаляцыйных матэрыялаў, вартасці металаў,
якія падлягаюць апрацоўцы;
метады выяўлення і спосабы
выдалення дэфектаў; парадак
афармлення прыёмна-здатачнай дакументацыі. Вытворчае
навучанне адбываецца ў вучэбных майстэрнях, аўтамабільнай лабараторыі, дыягнастычным цэнтры каледжа і на
прадпрыемствах горада.
*Да ліку масавых прафесій у будаўнічым комплексе
адносіцца прафесія машыніста аўтамабільнага крана.
На малапавярховых аб'ектах

сельскага будаўніцтва, у месцах камунікацый жыллёва-камунальнай гаспадаркі аўтамабільны кран з'яўляецца вядучай машынай для выканання
мантажных і пагрузачна-разгрузачных работ. На будпляцоўках, дзе вядучай машынай
становіцца вежавы кран, аўтакраны выконваюць дапаможныя пагрузачна-разгрузачныя
аперацыі, укладваюць штабелі, падаюць матэрыялы на невялікія прыбудовы і г.д.
*Ва дзі цель аў та ма бі ля
катэгорыі «С» (міжнародныя перавозкі), слесар па

Задзейнічаны ў навучальным працэсе не толькі аўтамабілі,
але і гэты аўтакран.

рамонце аўтамабіляў кіруе
адзіночнымі грузавымі аўтамабілямі ўсіх тыпаў і марак
катэгорыі «С». Кіруе пад'ём ным меха ніз мам са мазвала, помпавай устаноўкай
аўтацыстэрны, халадзільнай
уста ноў кай рэ фры жэ ра тара і іншым абсталяваннем
спецаў тамабіляў. Правярае
тэхнічны стан і прыём аўтама бі ля пе рад вы ез дам на
маршрут. Падае аў тамабілі
пад пагрузку і разгрузку грузаў. Забяспечвае захаванне
грузу. Выдаляе дробныя эксплуатацыйныя няспраўнасці,

якія не патрабуюць разборкі
механізмаў. Афармляе пуцявыя дакументы. Рамантуе і
збірае дызельныя, спецыяльныя грузавыя аўтамабілі, аўтобусы, імпартныя легкавыя
аў тамабілі, грузавыя пікапы
і мікрааў тобусы. Разбірае,
рамантуе і збірае складаныя
агрэгаты, вузлы і прыборы,
мяняе іх пры тэхнічным абслугоўванні і інш.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Аляксандр ФУРСАЎ.
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