
 

ЕКСКУРСІЯ ДО ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 

Вибір професії та вишу, який надасть тобі надійну путівку у майбутнє 

– відповідальна та доленосна подія, що формує наступні етапи нашого 

життя. Навчання у ЗДІА має свої переваги щодо отримання якісної освіти, 

яка базується не тільки на рівні викладання, а й на можливості 

проходження практики ще на перших етапах навчання. Адже що може бути 

кориснішим, ніж навчатися й паралельно використовувати набуті знання у 

реальному житті? 

Саме мені випала нагода отримати цей шанс під час екскурсії 15 квітня до 

ВАТ  МК «Запоріжсталь», де я  побачив процеси, які безпосередньо стосуються 

моєї спеціальності – інженер-еколог. Я маю на увазі екскурсію до цеху 

водопостачання. 

Перше, чим я був вражений, так це масштабністю та величезною працею 

тих, хто рік у рік вкладав свої сили у становлення надскладної системи, до якої 

входять найрізноманітніші процеси виготовлення різного виду продукції. Саме 

ця продукція широко використовується у різних галузях нашого життя.  

Праця багатьох поколінь, традиції майстерності, вдосконалення та 

розвиток процесів виготовлення продукції, передачі досвіду молодим 

поколінням закладена в кращих традиціях комбінату, який годує Запоріжжя, 

вносячи великий вклад у його розвиток, підтримуючи своїм величезним внеском 

його економіку, наповнюючи бюджет, проводячи соціальні різні програми, 

розвиваючи спорт і багато іншого… 

Екскурсія проводили самі працівники заводу «Запоріжсталь», які чіткою та 

доступною мовою пояснювали кожний з процесів, відповідаючи на кожне з 

наших запитань.  

Нам пощастило побачити в дії всі ті очисні споруди, насосні станції, 

градирні, водоочисні системи, принцип дії яких полягає у очищені води, яка 

використовується при знятті надлишку температури з сталеплавильних печей та 

жолобів, по яким тече розплавлений метал… Одним словом, все те, про що 

йшлося у захоплюючому майстер-класі начальника цеху водопостачання 

Олексія Анатолійовича Атаманюка.  

Головною рисою усіх цих людей, яку я побачив, була любов до своєї 

справи та іскра зацікавленості у своїй робооті, що світилася у їхніх очах. Іскра, 

яка свідчила  про їх самовіддачу тяжкій але цікавій праці. Мені здається, що ці 

працівники не є тільки «гвинтиком великої системи». Вони складають духовну 

сутність комбінату, дають змогу битися великому серцю металургійного гіганта. 

*** 

Залишаючи стіни комбінату «Запоріжсталь»  кожен з нашої групи 

назавжди закарбував у своєму серці частинку життя, яке протікає на території 

«Запоріжсталь». Мені ця екскурсія дала розуміння того маленького всесвіту, 

який відкрив сотні нових шляхів для подолання яких необхідні знання. Я з 

наполегливістю буду вбирати усі важливі знання, для того, щоб стати гарним 

спеціалістом. Однією з моїх мрій стало бажання вступити у команду героїв, що 

розвивають та підтримують виробництво МК «Запоріжсталь». 
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