Адукацыя — эканомщы ведау

Макет рашера для фрэону
сшарьин будучыя м ехатронп
3 гэтага навучальнага года у Магшёусюм
дзяржауным тэхналапчным каледжы
была адкрыта шавацыйная спецыяльнасць
"Мехатрон1ка" (квал1ф1кацыя рабочего з
еярэдняй спецыяльнай адукацыяй "мехатрошк
5 разраду (халадзтьнае абсталяванне)").
Больш падрабязна аб гэтым нашай газеце
расказала выкладчык каледжа старшыня
цыклавой K O M i c i i спецдысцылж спецыяльнасц!
"Шзкатэмпературная тэхшка i промысловая
цеплаэнергетыка" М.В.Бараунёва.___________
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В1тальеуна паве|арыя
дамша, што, перш чым

увесш у каледжы но
вую спецыяльнасць для шавацыйнай э ка н о м т , быу дасканала вывучаны стан спрау
у шдустрьп мкракл1мату i холаду, падключаны прадпрыемствы i аргажзацьи, яюя
працуюць у гэтай галше, умацаваны сувяз1 з ix асацыяцыяй. 3 гэтай жа мэтай педагоп
каледжа наведал! м1жнародную спецыял1заваную выстауку “Адукацыйнае асяроддзе
i вучэбныя тэхналогн” i прынял1 удзел у навукова-практычнай канферэнцьн “Дарожная карта i шфарматызацыя:
ад мэты да в ы н ку” . Акрамя таго, вялюя маркетынгавыя даследаванш рынку працы рэпёна, вывучауся попыт
на кадры па новай спецы
яльнасц! у канкрэтных прад
прыемствау. У рэшце рэшт на
базе спецыяльнасш “ Ызка-.
тэмпературная т э х н к а ” была
адкрыта
новая
спецыяль
насць. 3 гэтага навучальнага
года па новай спецыяльнасш
сфарм1равана адна вучэбная
група з л к у вы пускнкоу 9-х
класау з дастаткова высоюм
еярэджм балам пасведчання

аб адукацьи, яюя вучацца на
бюджэтнай аснове.
— Згодна з пажаданням!
базавых прадпрыемствау, мы
рыхтуем
спецыялюта-ун1версала па халадзтьных устаноуках, — адзначыла Марыя Biтапьеуна. — Спецыялют будзе
ведаць аугаматызацыю, слясарныя работы, халадзтьнае
абсталяванне, электразабеспячэнне, умець выконваць мантажныя, слясарныя работы, запрауку i кантроль параметрау
халадзшьнай тэхн!к1.
Спецыфка
прафеемнай
падрыхтоую новых кадрау яшчэ
у тым, што сёння з улкам'патрабаванняу Ыавацыйнай вытворчасщ халадзшьныя устаноую працуюць не на ам1яку,
а на фрэоне, што з ’яуляецца
больш бяспечным i прывабным для ужытку. Гэтая Ыавацыя у вытворчасц1 прывяла да
змяненняу у вучэбным працэсе мехатронкау. Асноуны ухш у
навучанш робщца на вывучэнне менавп-а тэхнто, якая працуе на фрэоне. У сваёй боль
ш а я навучэнцы набываюць
практычныя навыю непаерэдна на прадпрыемствах халадзшьнай галты . Акрамя асноунай спецыяльнасщ навучэнцы

атрымлваюць дадаткова рабочыя прафесн: электрамехаHiK па абслугоуванн1 гандлёвахаладзшьнага абсталявання i
слесар-рамонтнк. У сувяз1 з
гэтым у праф еш ную падрыхтоуку уключаны слясарная,
механ1чная практыка i практыкум. Пры гэтым слясарная,
механ1чная практыка будзе
праходзщь на базе прадпры
емствау, а практыкумы — непаерэдна у каледжы пад Kipayн1цтвам выкладчыкау каледжа.
Для гэтага была аснашчана ву
чэбная база, якая дазволщь
паунавартасна
замацоуваць
тэорыю на практыцы. Многае з
наглядных дапаможнкау зроблена рукам1 caM ix навучэнцау i
ix педагогау. Напрыклад, створаны макеты pacieepay, дзе
захоуваецца фрэон. Акрамя
таго, выкладчыкам1 каледжа
зроблены новыя святлодыёдныя стэнды па халадзтьных
установках, прымяняюцца ра
ней ужываныя кампрэсары.
У бл1жэйшых планах каледжа
зрабщь лабараторны стэнд, на
яюм была б змешчана м У -ха ладзтьная камера, дзе можна
было б ажыццяуляць кантроль
параметрау. Акрамя гэтага, у
каледж прыязджаюць прадстаунш прадпрыемствау па вытворчасц1 халадзтьнага абста
лявання i дэманструюць узоры
новай тэхжю. У сваю чаргу выкладчыю спеидысцыплЫ павышаюць сваю квал1фкацыю на
базе прадпрыемствау халад зтьнай галшы. Плануецца i у
наступным навучальным годзе
па спецыяльнасц! “ Мехатрони
ка для халадзтьнага абсталя
вання” набраць яшчэ адну вучэбную групу.

А лаКЛ Ю Й КО .

