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Гідравліка, пневмопривід, електропривід
Вантажопідйомна та транспортуюча
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Двигуни внутрішнього згоряння,
автомобілі та трактори
Економіка підприємства
Комп’ютерна техніка та комп’ютерне
проектування

Посади, які можуть займати
випускники спеціалізації
5.05050204
Технік-технолог (механіка);
Механік з ремонту устаткування;
Технік з експлуатації та ремонту
устаткування; Кресляр;
Інструктор з експлуатаційних,
виробничих та організаційних питань;
Технік – конструктор; Статист –
дослідник;
Технік з налагодження та випробувань;
Технік з підготовки виробництва.
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Запорізький гідроенергетичний коледж ЗДІА – найвідоміший
вищий навчальний заклад І рівня акредитації Запорізького
промислового регіону – має багаторічні традиції технічної освіти.
Одна з найстаріших спеціалізацій коледжу «Експлуатація та
ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання», яка була заснована в 1955 році, перебуває у процесі
динамічного розвитку. Вона дала щасливу путівку в самостійне
життя багатьом своїм випускникам – технікам з експлуатації та
ремонту устаткування.
Одержана кваліфікація – технік з експлуатації та ремонту
устаткування дозволяє випускникам нашої спеціальності працювати
в різних галузях промисловості, що пов’язані з експлуатацією і
ремонтом автомобілів, дорожньої та будівельної техніки.
Не одне підприємство місця не обходиться без підйомнотранспортної техніки. Будівельні та дорожні машини задіяні на
багатьох підприємствах нашої країни.
Технік з експлуатації та ремонту устаткування – фахівець,
підготовлений до роботи з:
– ремонту машин спеціального призначення;
– ремонту машин підйомного і такелажного устаткування;
– ремонту двигунів і турбін;
– ремонту тракторів та інших сільськогосподарських машин;
– технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
Високий рівень підготовки і знань забезпечується якістю
викладання за рахунок:
– кваліфікації та компетенції викладачів;
– постійного розвитку сучасної матеріальної бази: комп’ютерних
класів, кабінетів, лабораторій.
Студенти набувають глибоких фундаментальних знань і
отримують високу теоретичну, практичну та якісну підготовку.
Навчальна практика дозволяє сформувати у студента вміння та
навички зі спеціальності. Виробнича практика сприяє більш
глибокому вивченню організації виробництва, придбанню навичок
організаторської і виховної роботи в колективі.
Випускники спеціальності можуть продовжити навчання у
Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ) та
Запорізькій державній інженерній академії (ЗДІА) за скороченим
терміном.

