


 Серед десятків, сотень прийнятих людиною
рішень жодне не може зрівнятися за своїм
значенням, за рівнем впливу на долю , як
вибір професії.

 Основною умовою в сучасному суспільстві
для успішного застосування своїх сил,
схильностей, здатностей є високий рівень
освіченості й компетентності.

 Необхідно, щоб обрана майбутня професія
стала людині до душі, підійшла по складу
характеру.



 У зв’язку з тим, що Донецький регіон  і місто 
Горлівка, є промисловим центром України, тому в 
школах профорієнтаційна робота з молоддю 
традиційно направлена на визначення  її здібностей до 
технічних та виробничих спеціальностей.

 В Горлівці давно було відомо, що саме в  ГМК 
створюють позитивні умови для молоді при 
формуванні її світогляду  на працю взагалі, та окремі  
спеціальності зокрема.

 В  машинобудівній галузі  нараховують понад 103 
основних  та суміжних професій і посад, що 
здебільшого базуються на спеціальностях технолога ,  
електромеханіка, бухгалтера чи економіста, які саме і 
готують в ГМК.



- на виробництві 
є особою, яка розробляє та впроваджує 
технічно обґрунтовані норми трудових 
витрат по видам робіт, встановлює 
норми часу на роботи пов'язані з 
технологічним процесом, забезпечує 
підготовку виконання змінних завдань, 
впровадження у виробництво 
запроектованих технологічних процесів 
і оснащення.



Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
Мы настоящие технологи, 

Профессий лучше нашей нет!
Металл наш друг , станок- опора,
Полны мы оптимизма и задора!
Характер  свой мы воспитали

В общении со сталью -
От нашей мысли и труда

Металл становится деталью.
И наш девиз - быть первыми всегда!

Не забывать про ГОСТы никогда! 
Прогресса нет без нас, друзья!
Ведь на заводах ждут дела!









В  процесі творчого застосування 

своїх знань людина отримує 

моральне задоволення, росте 

духовно, живе щасливо – ми 

творили, співали, танцювали і були 

дуже щасливі!





Нам повідомили, що згідно Національного 

класифікатора професій України  випускники 

ГМК за спеціальністю 5.05050302 

“Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях”

можуть займати такі посади:

технік-технолог, технік з нормування 

праці, технік з підготовки виробництва, 

диспетчер виробництва…

Та  багато чого зобов`язані знати!!!



•Вирішувати всі питання, пов'язані з

технологією виготовлення деталей;

•Систематично контролювати на робочих

місцях технологічні процеси, норми обробки,

виконання всіх умов технологічних процесів

на кресленнях;

•Аналізувати причини і характер браку і

брати участь у роботі з їхнього усунення;

•Удосконалювати технологічні процеси і

впроваджувати передові методи обробки

деталей;

•Розробляти заходи щодо зниження

трудомісткості



Технологія машинобудування
використовує знання майже усіх
предметів і дисциплін, котрі ми 
вивчали на 1-му й 2-му курсах – від
«Української мови» і «Математики» до 
«Теоретичної механіки» та «Технічних
вимірювань». Тепер стало зрозуміло, 
навіщо нам все це було потрібно –
щоб правильно  і грамотно будувати
процеси обробки деталей!



















Разом з нашим куратором відвідали Донецьку 

виставку новітніх технологій машинобудування 

“Експо Донбасс”











“Горловский машиностроитель» 

открыт для молодежи

24.02.2011

Экскурсии на завод – лучший стимул к 

выбору рабочей профессии в будущем. Для 

того, чтобы вас заметили, нужно быть 

открытым. Этот принцип ЗАО «Горловский

машиностроитель» (входит в крупнейший 

машиностроительный холдинг Украины –

«Горные машины») успешно реализует уже на 

протяжении двух лет в работе с учащимися 

школ, техникумов и ВУЗов. Яркий тому пример 

- проведенные в январе-начале февраля 

экскурсии для студентов Горловского

машиностроительного колледжа (ГМК).

Во время них более ста посетивших завод ребят ознакомились с работой механических цехов 

№1 и №3. Им показали способы обработки деталей не только на традиционных универсальных 

станках, но и на современном оборудовании с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Кроме того, будущие машиностроители смогли увидеть процесс производства деталей для 

уникальных горных машин, которые впоследствии отправятся на горно-добывающие

предприятия не только Украины, но и в страны Европы и Азии.

Пресс-служба ЗАО «Горловский машиностроитель»  з сайту 

http://gorlovka.dn.ua/node/2387 







ВІДТЕПЕР  І В НАШОМУ СЕРЦІ ЗАТРЕМТІЛА
ЯКАСЬ МОВЧАЗНА РАНІШ СТРУНА.

ТЕПЕР І МИ ЗРОЗУМІЛИ, ЧОМУ НАШІ ВЧИТЕЛІ
ЗАВЖДИ З ТАКИМ ЗАХОПЛЕННЯМ ГОВОРЯТЬ
ПРО МАШИНОБУДУВАННЯ, ЩО ЦЕ ТВОРЧА

ПРОФЕСІЯ, ДЕ ПОТРІБНІ І ЗНАННЯ, Й
КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ, Й ВМІННЯ

САМОВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ . 

МИ  ХОЧЕМО , ЩОБ ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА РОКІВ, 
КОЛИ НА ЕКСКУРСІЮ ДО ЗАВОДУ  ПРИЙДУТЬ

НОВІ СТУДЕНТИ ГМК, ВОНИ ПИШАЛИСЯ

ВЖЕ НАМИ

– ЗОЛОТОЮ ЕЛІТОЮ МАШИНОБУДУВАНЯ
УКРАЇНИ.



Ми вдячні ГМК за  отримані знання, 

ми вдячни викладачам  за те, що 

ділилися з нами своїм досвідом й

душевним теплом.

Адже справжні машинобудівники, 

вони майже як давньогрецькі Боги  -

люди, які перемогли метал і вогонь, 

люди зі сталевим характером і

великим палким серцем!




