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Конференції трудового колективу
Голова - Гавриш В.С.
Секретар - Добровольська Н.О.
Присутні : 145 делегатів.
Відсутні: 5 - з поважної причини.
Члени президії: делегат Пожуєв В.І. - професор, ректор академії,
делегат Падалка В.П. - доцент, голова профкому ЗДІА,
делегат Гавриш В.С. - професор, голова конференції.
Редакційна комісія: делегат Пазюк М.Ю. - професор, проректор з НПР,
делегат Чернова І.В. - доцент, завідувач кафедри українознавства,
делегат Чепрасов О.І. - професор, декан факультету енергетики та
енергозбереження.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про позицію конференції трудового колективу ЗДІА щодо реорганізації академії.
СЛУХАЛИ:
ректора Пожуєва В.І., який зазначив, що погодився на скликання конференції, зважаючи на
численні звернення співробітників та делегатів конференції. Питання порядку денного
виникло у зв'язку з тим, що облдержадміністрація запропонувала надати аргументовану
пропозицію щодо можливої реорганізації ЗДІА та приєднання її до ЗНТУ.
ВИСТУПИЛИ:
Воденніков С.А., професор, завідувач кафедри металургії чорних металів, декан
металургійного факультету, відзначив, що академія створена у 1959 році на клопотання
трудових колективів металургійних підприємств та керівництва міста і області. За роки
існування навчального закладу підготовлено майже 50 тисяч спеціалістів, серед випускників
- Герої Соціалістичної праці, Заслужені металурги, народні депутати, доктори і кандидати
наук. Це підтверджує високий рівень підготовки спеціалістів.
ЗДІА є самодостатнім вищим навчальним закладом, матеріальна база якого, науковопедагогічний потенціал, соціальна структура відповідають сучасним вимогам.
Делегат Воденніков С.А. висловив пропозицію, що будь-яка реорганізація академії та
приєднання її до ЗНТУ не є доцільним.
Червоний І.Ф., професор, завідувач кафедри металургії кольорових металів, у своєму
виступі зазначив, що кафедра - єдина на Україні, де готують спеціалістів з металургії
кольорових металів.
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Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки майже з усіма ВНЗ металургійного напряму та
підприємствами металургійної галузі України.
Висловив
занепокоєння,
що
приєднання
до
ЗНТУ як
навчального
закладу
машинобудівного профілю може привести до втрати пріоритету нашої спеціальності та
послаблення зв'язків з металургійними навчальними закладами і підприємствами кольорової
металургії.
Делегат вніс пропозицію визнати недоцільною реорганізацію ЗДІА та приєднання до
ЗНТУ.
Яковлєва І.Г., професор, завідувач кафедри теплоенергетики зазначила, що кафедра готує
фахівців з теплоенергетики широкого профілю, які працюють на металургійних та інших
підприємствах, у проектно-конструкторських інститутах міста та області.
Кафедра цілком самодостатня, має відповідне матеріально-технічне оснащення,
кваліфікований професорсько-викладацький склад. Ми не бачимо факторів, які б сприяли
підвищенню рівня підготовки фахівців у разі можливого приєднання до ЗНТУ.
Професор Яковлєва І.Г. не підтримала пропозицію щодо реорганізації ЗДІА та її приєднання
до ЗНТУ.
Банах В.А., професор, завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва, декан
факультету будівництва та водних ресурсів, нагадав, що факультет - єдиний у регіоні з
підготовки
фахівців
будівельного
профілю.
За
роки
функціонування
факультету
підготовлено більше тисячі висококваліфікованих спеціалістів, зокрема, майже 60 відсотків
керівного складу підприємств будівельної галузі - це наші випускники.
З будівельними підприємствами та установами на факультеті склалися тісні творчі та
наукові зв'язки. Загалом, знаходження будівельного факультету у структурі такого
інженерного ВНЗ, як ЗДІА, є більш природним. Приєднання до ЗНТУ не зможе надати
додаткових умов для поліпшення якості підготовки спеціалістів.
Банах В.А. вніс пропозицію визнати недоцільною реорганізацію ЗДІА та приєднання
до ЗНТУ.
Насекан Ю.П., завідувач науково-дослідного сектора, зазначив, що академія у достатній
мірі забезпечена науковими та науково-педагогічними кадрами, 60 відсотків з них мають
вчені ступені та звання. Плідно працює аспірантура і докторантура, тільки за останні 5
років співробітниками академії захищено 65 кандидатських та 7 докторських дисертацій.
Значна частка науково-дослідних робіт виконується науковцями академії на замовлення
промислових підприємств регіону.
Делегат Насекан Ю.П. підтримав пропозиції інших делегатів стосовно недоцільності
приєднувати академію до ЗНТУ.
Дехтярук К.О., студентка групи ТЕ-12-2м, відзначила особливо
сприятливі умови навчання, відпочинку та спорту в академії.
Вона висловилася за безумовне збереження самобутності і цілісності ЗДІА, проти
можливого приєднання до ЗНТУ.
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Шамровський О.Д., завідувач кафедри економічної кібернетики, професор, відзначив, що у
ЗДІА створені всі умови для якісної підготовки студентів зі спеціальностей «Економічна
кібернетика» та «Програмна інженерія» а також умови інформаційно-комп'ютерної
підготовки студентів інших спеціальностей. До послуг студентів потужний інформаційнообчислювальний центр ЗДІА, 20 спеціалізованих кафедральних лабораторій із загальним
парком більше тисячі персональних комп'ютерів.
На думку Шамровського О.Д., академія - самодостатній вищий навчальний заклад.
Делегат підтримав висловлену пропозицію щодо недоцільності реорганізації ЗДІА та
приєднання до ЗНТУ.
Падалка В.П., голова профспілки, висловив загальну позицію членів профспілки
працівників академії та студентів щодо недоцільності реорганізації ЗДІА, оскільки це може
привести до погіршення умов праці, соціально-побутових умов та умов оздоровлення і
відпочинку.
Тарасов В.К., доцент кафедри охорони навколишнього середовища, відзначив необхідність
збереження ЗДІА як провідного навчального закладу металургійного спрямування у нашому
регіоні. Навчальний процес кафедри дуже тісно пов'язаний з іншими кафедрами
металургійного
профілю,
які
мають
напівпромислове
лабораторне
обладнання
та
устаткування. Цикл загальнотехнічних дисциплін академії також цілком відповідає
підготовці наших студентів на належному рівні.
Доцент Тарасов В.К. підкреслив, що об'єднання ВНЗ може тільки порушити усталений
зміст підготовки фахівців, скоріше за все, буде лише формальним актом і не буде відповідати
завданню підвищення якості підготовки.
Делегат Тарасов В. К. висловив думку колективу кафедри про недоцільність можливої
реорганізації ЗДІА та об'єднання з ЗНТУ.
Калюжна Ю.В., студентка групи ОА-12м, висловила занепокоєння студентської молоді з
приводу можливої реорганізації академії та приєднання до ЗНТУ.
Скоріше за все, можуть порушитися усталені форми функціонування органів
студентського самоврядування та умови проживання, оздоровлення, заняття спортом,
організації дозвілля для студентів.
Калюжна Ю.В. висловила позицію студентів щодо недоцільності реорганізації ЗДІА та
приєднання до іншого навчального закладу.
Парапанова З.В., головний бухгалтер ЗДІА, у своєму виступі нагадала присутнім, що при
будь-якій реорганізації обов'язково будуть певні втрати. Упродовж багатьох років академія
працює в умовах повної, передусім фінансової, стабільності, своєчасно виплачується
заробітна плата і стипендія, відсутня заборгованість перед бюджетом, за комунальні послуги
та перед іншими постачальниками.
У випадку приєднання академії до іншого навчального закладу втрати - психологічні,
організаційні, фінансові - неминучі. Можливість здобутків сумнівна. Таким чином,
об'єктивної потреби у реорганізації академії не існує.
Парапанова З.В. запропонувала вважати недоцільним приєднання академії до ЗНТУ.
Радченко В.В., доцент кафедри гідроенергетики, звернув увагу присутніх, що він працював
в інших навчальних закладах, у тому числі в ЗНТУ, і тому може, певною мірою, порівняти ці
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заклади. З його точки зору, ЗДІА - це повністю самодостатній вищий навчальний заклад з
міцною матеріально-технічною базою, кваліфікованим професорсько-викладацьким складом
та чіткою організацією навчально-виховного процесу.
За
словами
Радченка
В.В.,
він
не
бачить
жодного
підтвердження
доцільності
реорганізації академії та приєднання її до ЗНТУ.
Башлій С.В., доцент кафедри МЧМ, зазначив, що він є випускником академії, працює тут з
перших днів своєї трудової діяльності, захистив кандидатську дисертацію, здобув
необхідний досвід викладацької та науково-дослідної роботи.
Делегат Башлій С.В. відзначив високий рівень організації усіх напрямків діяльності
академії та наголосив на тому, що не існує підстав, які могли б привести до підвищення
ефективності діяльності ЗДІА у разі приєднання до іншого ВНЗ,
Башлій С.В. приєднався до пропозиції делегатів, які виступили раніше, щодо
недоцільності реорганізації академії та приєднання до ЗНТУ.
Дмитренко І.А. зауважила, що значні здобутки академії з навчально-виховної і наукової
роботи та громадської діяльності недостатньо висвітлюються у засобах масової інформації.
Посилення цієї роботи буде сприяти підвищенню іміджу ЗДІА.
Делегат Дмитренко І.А. підтримала пропозицію щодо недоцільності реорганізації
академії та приєднання до ЗНТУ.
У заключному слові ректор академії Пожуєв В.І. подякував делегатам конференції
трудового колективу за активне обговорення питання щодо можливої реорганізації академії.
П О С Т А Н О В А

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї :

Заслухавши
й
обговоривши
інформацію
ректора
реорганізації академії шляхом приєднання до ЗНТУ,
К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Пожуєва

В.І.

щодо

доцільності

В І Д З Н А Ч А Є :

Запорізька державна інженерна академія заснована у 1959 році на клопотання
трудових колективів металургійних підприємств і керівництва міста Запоріжжя та області.
За ці роки ВНЗ підготував майже 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, більшість з
яких працювала і працює на цих підприємствах. Серед випускників 2 Герої Соціалістичної
праці, 2 Заслужені металурги України, 7 депутатів Верховної Ради УРСР та Верховної Ради
України різних скликань, 18 чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів Світу та
Європи, 19 докторів наук, професорів, більше 80 кандидатів наук, доцентів.
Для такого потужного промислового регіону з розвиненими галузями чорної та
кольорової металургії, машинобудування, атомної, теплової та гідро- енергетики існування
двох технічних вищих навчальних закладів цілком виправдано та доцільно. ЗДІА для
металургійних підприємств Запоріжжя є базовим навчальним закладом; так, тільки на ВАТ
«Запоріжсталь» на керівних посадах різних рівнів працює понад тисячу випускників
академії, більше 600 випускників працює на ПАТ «Дніпроспецсталь», 200 - на ПАТ
«Запорізький завод феросплавів».
На сьогодні ЗДІА - це самодостатній вищий навчальний заклад ІУ-го рівня акредитації
з усталеною інфраструктурою, сучасною матеріально-технічною базою, високим науково-
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педагогічним

потенціалом,

розвиненою

соціально-побутовою

інфраструктурою

для

студентів та викладачів, зі стійким фінансовим становищем:
загальна площа приміщень академії та металургійного і гідро-енергетичного коледжів
ЗДІА сягає 50 тис. кв.м., у них функціонують більше ста навчальних лабораторій із сучасним
обладнанням та спеціалізованих комп'ютерних класів, де налічується більше тисячі
персональних комп'ютерів. В усіх навчальних та допоміжних приміщеннях своєчасно
проводяться поточні та капітальні ремонти, що дозволяє утримувати їх у належному стані;
навчальний процес в академії забезпечують 339 науково-педагогічних працівників, 60
відсотків з яких мають наукові ступені та вчені звання. Позитивну динаміку стосовно
омолодження кадрів забезпечує ефективна система підготовки кадрів вищої кваліфікації,
тільки за останні 5 років співробітниками академії захищено 65 кандидатських та 7
докторських дисертацій;
у розпорядженні студентів знаходяться два 9-ти поверхові гуртожитки, санаторійпрофілакторій, літній спортивно-оздоровчий табір, база відпочинку на Азовському морі, що
сприяє відпочинку, оздоровленню та заняттю спортом;
за рахунок оптимізації структури управління, розробки і впровадження
енергоощадних технологій використання енергоресурсів та ін. в академії постійно
підтримується стабільний фінансовий стан, своєчасно виплачується стипендія і заробітна
плата, матеріально заохочуються співробітники за успіхи у роботі, надається, у разі потреби,
матеріальна допомога співробітникам і ветеранам праці.
Вищий колегіальний орган ЗДІА вважає, що не існує факторів, за рахунок яких при
об'єднанні академії із ЗНТУ може бути підвищено ефективність у будь-якому напрямку
діяльності.
Враховуючи викладене,
КОНФЕРЕНЦІЯ УХВАЛЮЄ:
1.

Відзначити самодостатність ЗДІА в усіх сферах діяльності та позитивну перспективу її
розвитку.
2. Реорганізацію Запорізької державної інженерної академії та приєднання до ЗНТУ
вважати такою, що не має обгрунтованих підстав і тому є недоцільною.
Результати голосування: «за» - 145 - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.

Голова

В.С. Гавриш

Секретар

Н.О. Добровольська

5

