Творчо працюють, віддаючи всі свої
знання, щедрість своєї душі викладачі,
що пропрацювали в навчальному за-кладі
по-над
30 років: Бондарчук Л.Г.,
Бобровська Н.В., Божко Г.А., Бєліч Н.Л.,
Гапоненко Л.В., Глізов І.Г., Крижко С.А.,
Предущенко І.В., Таран О.В., подають
великі надії перспективні викладачі В. В.
Афанасенко, Велекдан І.О., Кущ Ю.О.,
Скляр Н.Є. Завдяки їх самовідданій праці
за роки діяльності технікуму підготовлено
понад 28 тис. фахівців з 19 спеціальностей
для підприємств чорної металургії. І
сьогодні майже кожний 5 робітник ВАТ
«Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецсталь»,
ВАТ «Запорізький завод феросплавів» — це
випускник металургійного технікуму. Багато
випускників після технікуму продовжили
своє навчання у вищих навчальних закладах
і стали керівниками підприємств, науковими
працівниками, заслуженими металургами,
висококваліфікованими фахівцями в галузі.
За самовіддану працю зі створення
Запорізького металургійного комплексу,
його відродження та досягнуті високі
виробничі показники 46 випускників стали
орденоносцями, 5 випускників – лауреатами
Ленінської та Державних премій.
Гордість технікуму – випускники-1958
Орлов
Володимир
Олександрович
– Герой Соціалістичної праці, почесний
металург, депутат Верховної Ради СРСР;
Проскурін Єгор Павлович – двічі
орденоносець, заслужений металург УССР,
делегат з’їздів.
Понад 50 випускників удостоєні звання
«Заслужений металург УРСР» та «Почесний
металург УРСР».
Випускник технікуму Ольховий В.С.
був директором курсів стипендіатів ООН,
Білан В.Д. – головою правління ЗЗФ,
Волков В.Ф. – головним інженером ЗЗФ,
Манусов П.М. – заступником головного
інженера
заводу
«Дніпроспецсталь»,
Малишев І.П. – генеральниим директором
ВАТ «Запоріжвогнетрив», Яценко В.Ф.
– головним інженером Череповецького
металургійного заводу.
70-80-і роки ХХ ст. були роками найбільш
інтенсивного розвитку технікуму. У 1971
році, враховуючи потреби регіону, розпочато
підготовку фахівців з транспортних спеціальностей: «Тепловозне господарство»
та «Організація перевезень і управління
рухом на залізничному транспорті».
Більше 50% випускників направляється
на обслуговування БАМу. Загальний контингент учнів складався в 80-ті роки з
близько 2500 осіб. З 1971 року до технікуму
направлялися для навчання громадяни Куби,
Болівії, Монголії, Лаосу, В’єтнаму, Індії,
Нігерії, Замбії.
Очолював технікум з 1978 по 1988 рік
директор Володимир Васильович Суслов.
Активну участь у підготовці навчальних
програм, методичного забезпечення, підготовці сценаріїв для діафільмів та кінофільмів
брали викладачі технікуму Курганова Т.К.,
Самойлов В.Л., Сергієнко А.М., Супрун
О.В., Таран В.М., Телятник В.В.
За досягнуті успіхи в навчально-виховній

роботі Металургійному технікуму в 1982
році першому серед 29 технікумів системи
Мінчормету України було присвоєно звання
Зразково-показового навчального закладу і
створено кольоровий кінофільм «Перший
зразковий».
***
У період розпаду Радянського Союзу в
технікумі закривається вечірнє відділення, в
1997 році — заочне... Скоротився контингент
учнів денної форми навчання, викладацький
склад зменшився з 127 до 55 осіб.
***
Після розпаду Радянського Союзу новим
етапом у розвитку Металургійного технікуму
ім. А.М. Кузьміна стала Постанова Кабінету
Міністрів України від 22 травня 1997 року
№ 526 «Про вдосконалення мережі вищих та
професійно-технічних навчальних закладів»,
згідно з якою технікум було ліквідовано,
а на його базі створено Металургійний
технікум ЗДІА, а з 2008 року — Запорізький
металургійний коледж ЗДІА.		
У 1998 році на посаду директора технікуму
був обраний Володимир Леонідович
Самойлов, який 24 роки пропрацював
заступником директора з навчальної роботи.
Були запропоновані концептуальні засади
розвитку МТ ЗДІА на період з 2000 по 2005
роки. Їх реалізація сприяла розширенню
контингенту студентів денної форми навчання,
заново відкрито заочну форму навчання...
На сьогодні Запорізький металургійний
коледж Запорізької державної інженерної
академії. є одним з найбільших навчальних
закладів Запорізької області, який готує
молодших спеціалістів на основі договорів
про цільову підготовку з 17 промисловими
підприємствами Запоріжжя. Це забезпечує
100% гарантію працевлаштування випускників
після закінчення Металургійного технікуму.
Коледж має ліцензію на підготовку спеціалістів
І рівня акредитації за спе-ціальностями
“Виробництво сталі і феро-сплавів”, “Обробка
металів тиском”, “Обслуговування та ремонт
обладнання ме-талургійних підприємств”,
“Монтаж і екс-плуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд”, “Організація
перевезень і управління на залізничному
транспорті”,
“Технічне
обслуговування,
ремонт і екс-плуатація тягового рухомого
складу” з ліцензованим обсягом прийому 300
осіб на денну форму навчання та 270 осіб на
заочну форму навчання.
Коледж має давні традиції проведення
військово-патріотичного виховання та спортивно-масової роботи. Підтримуються тісні
зв’язки із ветеранами 62-ї Гвардійської Армії,
яка пройшла від Сталінграда до Берліна,
брала участь у визволенні м. Запоріжжя.
Багато з ветеранів – довоєнні випускники
Металургійного технікуму.
Враховуючи специфічність праці металургів,
чимало уваги приділяється спортивномасовій роботі. Під керівництвом Сергія
Олександровича Крижка реалізується комплекс заходів, який забезпечує досягнення
стійких високих спортивних результатів.
Спортивна команда технікуму 13 років
поспіль виборює перше місце серед ВНЗ І-ІІ

рівнів акредитації Запорізької області. У
трьох спартакіадах, що проводилися ЦК
профспілок трудящих металургійної та
гірничодобувної промисловості України
серед ВНЗ І– ІІ рівнів акредитації, команда
коледжу виборювала перше місце.
Завдяки спонсорській допомозі ВАТ
«Запоріжсталь» баскетбольна команда
технікуму в 2005 році взяла участь в
Європейському міжнародному чемпіонаті
молодіжних аматорських команд навчальних закладів і стала чемпіоном.
Тісні зв’язки підтримуються з робочими
колективами й адміністрацією ВАТ
«Запоріжсталь». Студенти тренуються в
спортивному манежі комбінату, займаються в гуртках художньої самодіяльності
БК «Металург», кращі 10 студентів отримують стипендію Героя України Сацького
Віталія Антоновича.
Коледж має навчально-лабораторний
корпус загальною площею понад 14
тис. м2 і корпус № 2, на 5 поверсі якого
розташований гуртожиток на 100 осіб.
Заняття проводяться в 23 кабінетах і 24
лабораторіях, оснащених обладнанням,
яке дозволяє готувати фахівців на рівні
сучасних вимог.
Підготовка фахівців здійснюється на
3 відділеннях денної форми навчання та
заочному відділенні.
Специфічною особливістю підготовки
фахівців у технікумі є чітка орієнтація
на підготовку технічних спеціальностей,
що гарантує високий рівень працевлаштування. Слід відзначити плідну
творчу роботу з головним роботодавцем
– ВАТ «Запоріжсталь», куди щорічно
направляється
50-70 % випускників.
Завчасний (після ІІІ курсу) розподіл
спеціалістів дає можливість ґрунтовно
практично підготувати студентів на
майбутньому місці роботи, а виконання 2
курсових проектів і засвоєння узгодженого
з провідними фахівцями курсу «Підготовка спеціалістів на замовлення підприємств» з наступним виконанням
дипломного проекту за місцем розподілу
сприяють швидкій адаптації, службовому
зростанню випускників за короткий
термін роботи на підприємствах. Цьому
сприяє також і реалізація ступеневої
підготовки, бо майже 80% випускників
продовжує своє підвищення кваліфікації
за інтегрованими планами за заочною
формою навчання в ЗДІА.
Коледж має хороші перспективи
подальшого розвитку в зв’язку із
докорінною
реконструкцією
ВАТ
«Запоріжсталь» — переходом на конвертерне виробництво сталі із втіленням
позапічних
методів
поліпшення
якості сталі та ливарно-прокатних
агрегатів, що суттєво підвищить конкурентоспроможність металопродукції,
покращить умови праці та престижність
професії металурга.

Тому сьогодні колектив
МТ ЗДІА з надією дивиться в
найближче майбутнє та рухається
назустріч йому. То хай вам
щастить, друзі, на цьому шляху.
Зі святом!!!

Поки верстався номер...

Участь
лідерів
Студентського
сена-ту, Профкому студентів, аспірантів
та докторантів ЗДІА у роботі ХІ
Міжрегіональної спеціалізованої освітньої
виставки „Абітурієнт — 2010” (04-07.02.
2010р.).
Охорона громадського порядку силами
членів громадського формування «Барс» у
зв’язку з виборчою програмою «Вибори2010» (07.02.2010р.).
Спільне засідання лідерів Профкому
студентів, аспірантів, докторантів та
Студентського сенату ЗДІА у проректора
з НПР проф. Ніконової З.А. з приводу
організації та проведення профспілкової
конференції (10.02.2010р.).
«Гучне свято в гуртожитку! Свято
Масляної!» традиційно відбулося 11.02.
2010 р. у гуртожитках ЗДІА (Студ. сенат
ФІЕТ).
Проведення
Профкомом
студентів,
аспірантів, докторантів та Студентським
сенатом, за підтримки товариства Червоного
Хреста Ленінського району, благодійного
фонду „Сподівання” свята закоханих до Дня
Святого Валентина (12.02.2010р.)
Проведено тренінги Студентського
сенату ЗДІА за принципом “рівний-рівному”
з адвокації здорового способу життя та
формування безпечної поведінки молоді
(11-15. 02.2010).
Участь у 2-му турі добродійного
фестивалю «Відкрий світ»:
- «Фенікс» і «Альянс»
- «DKUZMIN», «Адреналін»;
- команда КВН «БОНЖУР»;
«Класика жанру» (17.02.2010р.)
Інтелектуальні ігри відкритого турніру
«Що? Де? Коли?» на факультетах (лютий,
березень 2010р.).
Звітно-виборчі збори Студентського
сенату на факультетах (лютий, березень
2010р.).
Профспілкові звітно-виборчі збори на
факультетах (березень 2010р.)
Регіональні збори Всеукраїнської студентської ради при МОН України на базі
ЗДІА (03.03.2010р.).
Профорієнтаційна робота студентів
ФБВР у школах Жовтневого району
(04.03.2010р.)
Благодійна поїздка студентів ФБВР
в школу-інтернат для хлопців з вадами
розумового розвитку (06.03.2010р.).
Участь у семінарі в бізнес — школі
“Поколение NEXT” (10.03.2010р.).
Збори наукового комітету Студентського
сенату ЗДІА у проректора з НПР проф.
Пазюка М.Ю. (18.03.2010р.).
Звітно-виборча конференція первинної
профспілкової
організації
студентів,
аспірантів, докторантів ЗДІА (24.03.2010р.).
Організація роботи “Школи вожатської
майстерності”
Профкомом
студентів,
аспірантів, докторантів ЗДІА (березень
2010р.).
Навчання студентського активу ЗДІА
в “Клинике дружественной молодёжи”
Запоріжжя (березень 2010р.).

12 березня 2010 року в конференц-залі
ЗДІА відбувся «День відкритих дверей».
Цього року завдяки спільним зусиллям
приймальної комісії, представників кафедр
та факультетів, відділу реклами були
«наведені мости» між ЗДІА та районними
відділами освіти. Відділом реклами та
зв’язків з громадськістю заздалегідь
були розроблені та виготовлені фірмові
пакети, кишенькові календарики, листівки
форматами А3 та А4, запрошення, закладкилінійки, кулькові ручки з логотипом ЗДІА.
Цей роздавальний матеріал був спакований
та розвезений по райВНО Запоріжжя.
Напередодні Дня відкритих дверей
був оформлений стенд з плакатами про
студентське життя в ЗДІА. Інформаційний
комітет Сенату ЗДІА спільно з відділом
реклами займався опитуванням гостей з
метою визначити найбільш ефективний
вид рекламування та найбільш зацікавлені
райони, коледжі та школи міста в навчанні
у ЗДІА.
Анкетування розпочалося о 14 годині
одночасно на двох входах до академії. Усі
опитувані отримали з рук «сенатського
десанту» свіжі номери газети «Академія»
та
календарики.
Проте
звернемося
до статистики... Як виявилося, з 195
анкетованих довідалися про проведення
події (в%):
- 1,5% — від знайомих;
- 7,7% — від студентів академії;
- 8,7% — з Інтернету;
- 15,4% — з інших джерел інформації (в
більшості випадків, це результат участі в
виставці «Абітурієнт-2010»)
- 66,7% — прочитали про цю подію на
дошці оголошень у школі.
Серед 66,7% більшість склали старшокласники Заводського району. Це школи
№№ 75, 67, 33, 54, 51 та гімназії №№
46 та 47. Також завітали до нас учні
академічного ліцею, 28-ї, 71-ї, 100-ї, 99-ї,
32-ї, 102-ї, 70-ї, 62-ї, 20-ї, 21-ї, 22-ї, 23-ї,
25-ї та інших гімназій, ліцеїв та шкіл,
студенти авіаційного, гідроенергетичного,
металургійного,
технічного
коледжів,
технікуму АЗСТ. Приїхали старшокласники
та їх батьки з Розумівки, Енергодара,
Гуляйполя, Дмитрівського, Нового Запоріжжя. На жаль, жодного потенційного
студента з Василівки, Дніпрорудного,
Токмака, Мелітополя, Марганця або
Нікополя не виявилося...
Загалом можна відзначити, що активний
творчий підхід до встановлення контактів
з майбутніми студентами академії приніс
«добрі сходи». Конференц-зал ЗДІА,
незважаючи на те, що подія відбувалася в
будній день, був практично повний.
Ректор ЗДІА, д.фіз.-мат.н., проф. Володимир Іванович Пожуєв у своєму виступу
ознайомив гостей з особливостями
вступної кампанії академії та вичерпно
відповів на різноманітні запитання.
Відбулася презентація відеоролика —
своєрідної подорожі лекційними залами,
іменними аудиторіями, комп’ютерними
класами, гуртожитками та спортивним залом
нашого навчального закладу. Коментував
презентацію заступник відповідального
секретаря приймальної комісії Антон
Сергійович Мних. На завершення зустрічі

повне СПОДІВАНЬ
СВЯТО ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
наші гості за запрошенням представників
кафедр розсередилися по аудиторіям.
Детальний репортаж — на сайті ЗДІА.
Варто відзначити творчий підхід
окремих підрозділів ЗДІА до проведення
заходу. Наприклад, співробітники кафедри
ОіА розподілили між собою школи та
ознайомили старшокласників про умови
навчання в ЗДІА та про День відкритих
дверей... Також особисто асистент кафедри
Тетяна Олегівна Меліхова розповсюджувала
оголошення про День відкритих дверей
засобами
Інтернет,
за
допомогою
колишніх випускників та ін. Кафедра ЕК
склала комплексну програму зустрічі з
майбутніми студентами, яка включала:
прес-конференцію викладачів кафедри,
лотерею для абітурієнтів «Шара», виступи
почесних гостей і звичайно ж екскурсію
аудиторіями та лабораторією кафедри. Як
і минулого року, заздалегідь та системно
займалися профорієнтаційою справою
викладачі кафедри ЕС на чолі з завідувачем
кафедри. Ґрунтовно підготувався до
зустрічі з абітурієнтами і металургійний
факультет. Декан факультету Сергій
Анатолійович Воденніков якнайкраще
використував свої особисті зв’язки з
Заводською райадміністрацію, яка сприяла
вищезазначеній активності району. Також
на запрошення деканату перед майбутніми
металургами виступили почесні гості, яким
академія дала путівку в життя, серед них –
випускник ЗДІА, начальник мартенівського
цеху ВАТ «Запоріжсталь» К. К. Анода.
Як нам відомо, про свій майбутній набір
попіклувалися
співробітники
інших
факультетів, наприклад МТФ, ФІЕТ, ФЕЕ...
Безумовно, осторонь такої важливої справи
не залишився ніхто!
До чого ми про це тут пишемо?
Багато вищих навчальних закладів міста
починають свою профорієнтаційну кампанію ще в вересні кожного навчального
року. І хоча ЗДІА має деякі переваги над
іншими ВНЗ області (у нас є позитивний
імідж, академія дуже вдало розташована,
славиться своїм викладацьким складом,
спортивними досягненнями, студентським
Центром мистецтв), потрібно пам’ятати
про конкурентів. Адже їх вступна кампанія
розпочалася півроку тому...
Тому варто було б зібратися за круглим
столом та обговорити підсумки Дня
відкритих
дверей,
систематизувати
на-копичений досвід, постійно ініціювати
нові, оригінальні форми співпраці зі
школами, впроваджувати живе спілкування
зі старшокласниками на регулярній
основі, поділитися досвідом залучення
абітурієнтів, обговорити
проблеми та
варіанти їх вирішення. Адже попереду
ще три місяці для активної пропаганди
ЗДІА як найкращого вибору для кожного
абітурієнта!!!
зірка академії
світить кожному!!!
Розмірковувала на тему
редактор газети Н. Юсупова

