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організатор, доброзичлива людина з почуттям гу-
мору, яка щиро вболіває за обрану справу та до-
кладає всіх зусиль, щоб навчальний заклад і надалі 
залишався не тільки освітянським, а  й соціальним 
центром для молоді. Врахувавши, що злагоджена 
і стабільна робота колективу значною мірою зале-
жить від підбору кадрів та організації праці, дирек-
тор згуртувала в довіреному їй закладі людей, які з 
великим почуттям відповідальності ставляться до 
своїх обов’язків.

Сьогодні навчальний процес у  технікумі на ви-
сокому професійному рівні забезпечують 35 викла-
дачів, з яких 6 – викладачі-методисти, 17 – фахівці 
вищої кваліфікаційної категорії, один має звання 
«Відмінник освіти України». У  колективі співпрацю-
ють як досвідчені педагоги, так і молоді викладачі. 
Багато з них є колишніми випускниками ВТНМетАУ. 
Зокрема, свої знання і досвід, здобуті у стінах рідно-
го технікуму, підростаючому поколінню передають 
І. М. Комок, О. В. Крупій, Я. Є. Єгорова, Л. О. Коваль, 
М. М. Терещенко, І. С. Швец.

Вільногірський технікум Національної мета-
лургійної академії України є вищим навчальним за-
кладом І рівня акредитації, що здійснює підготовку 
молодших спеціалістів. Напрями підготовки – елек-
тротехніка та електротехнології, інженерна меха-
ніка, металургія, автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології, спеціальності – «Монтаж та 
експлуатація електроустаткування підприємств 
і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт 

ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

Вже 55 років налічує історія Вільногірського 
технікуму – навчального закладу, який го-
тує молоду зміну гірників і металургів для 
промисловості України та інших держав. 
У  1960 р. відбулося відкриття Верхньодні-

провського металургійного технікуму з метою за-
безпечення професійними кадрами промислового 
гіганта краю – Верхньодніпровського гірничо-мета-
лургійного комбінату.

У підпорядкування НМетАУ технікум перейшов 
у 1997 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 526 від 29 травня 1997 року та наказом Мініс-
терства освіти України № 218 від 20 червня 1997 року, 
у 2001 р. був перейменований у Вільногірський техні-
кум Національної металургійної академії України.

Студентами технікуму були молоді люди не тіль-
ки з навколишніх сіл, а й із багатьох населених пунк-
тів України та СРСР. Здобувши освіту і розпочавши 
становлення за фахом, випускники робили вагомий 
внесок як у  розвиток рідного підприємства і міста, 
так і в прогрес держави.

З перших років функціонування технікум очо-
лював В. І. Фунтов, на зміну йому в  1968 р. при-
йшов В. Л. Єгоров. Директорами у різні роки були: 
О. Г. Ченцов (1971–1976), Л. Б. Алексєєв (1976–1978), 
А. М. Слинченко (1978–1986). Упродовж двадцяти 
років посаду директора технікуму обіймав В. М. Поз-
нокос (1986–2006).

У 2006 р. Вільногірський технікум НМетАУ очо-
лила О. В. Родіна – енергійний керівник, відмінний 

Директор О. В. Родіна

Фасад технікуму Навчальна аудиторія
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обладнання металургійних підприємств», «Виробни-
цтво кольорових металів і сплавів», «Монтаж, обслу-
говування засобів і систем автоматизації технологіч-
ного виробництва».

За роки свого функціонування у  Вільногірсько-
му технікумі здобули освіту понад 5 000 фахівців за 
11 спеціальностями. В 2013–2014 навчальному році 
у ВТНМетАУ навчаються 350 студентів денного та за-
очного відділень.

Заклад розміщується у  2 навчальних корпу-
сах, для студентів побудований гуртожиток. За-
няття проводяться у 26 кабінетах, 14 лабораторіях, 
3 комп’ютерних класах, для проведення навчальної 
практики студентів облаштовані слюсарно-механіч-
ні майстерні. Бібліотека технікуму, фонд якої налічує 
33 289 примірників, є також центром проведення 
багатьох виховних заходів, презентацій нових літе-
ратурних видань. Важливу роль у  формуванні гро-
мадянської позиції студентства виконує музей тех-
нікуму, в якому зібрані експонати про історію міста, 

Колектив технікуму

Спорткомплекс КЗ «Авангард»

гірничо-металургійного комбінату, безпосередньо 
технікуму. Заняття з фізичного виховання прово-
дяться у спортивних залах, на стадіоні та у плаваль-
ному басейні спортивного комплексу КЗ «Авангард».

Щороку до ВТНМетАУ з’їжджаються з усіх куточ-
ків України і колишнього СРСР випускники на тра-
диційні зустрічі з альма-матер. Серед них – рядові 
люди праці, інженери, керівники промислових під-
приємств, багато з яких відомі люди не тільки у Віль-
ногірську, а й за його межами. Зокрема, випускник 
1965 р. О. О. Волощук, котрий пройшов професійне 
сходження від оператора виробничого відділу до 
керівника соціальної служби комбінату, а  згодом 
обійняв посаду міського голови Вільногірська. Ще 
один відомий на Дніпропетровщині випускник тех-
нікуму – В. М. Біленко (випуск 1976 р.) – заступник 
генерального директора із соціальних питань філії 
ВГМК ЗАТ «Кримський ТИТАН», свого часу працював 
на керівних посадах ВГМК, ділився досвідом роботи 
на одному із металургійних підприємств Куби.

Бібліотека
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КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

Створений у  1959 р. з метою підвищення 
кваліфікації та перепідготовки робітників 
Криворізького металургійного комбінату 
«Криворіжсталь». Відповідно, спершу но-
сив назву Криворізький вечірній металур-

гійний технікум і розташовувався в адміністративно-
му приміщенні Криворізького коксохімічного заводу. 
До 1983 р. технікум очолював В. Б. Петров, у  1983–
1992 рр. посаду директора обіймав В. Л. Федоренко.

Реорганізація технікуму була проведена у 1965 р. 
відповідно до розпорядження Ради Міністрів Укра-
їнської РСР: відкрито денне та вечірнє відділення, 
під корпуси виділені нові будівлі. У  1987 р. вечірнє 
відділення було реорганізоване в заочне, а технікум 
переведений у  підпорядкування Міністерства про-
мисловості УРСР.

У 1993 р. технікум очолив Д. Г. Почапський – ме-
тодист вищої кваліфікаційної категорії, випускник 

Криворізького гірничого технікуму 1967 р. та Дніп-
ропетровського ордена Трудового Червоного пра-
пора гірничого інституту ім. Артема 1975 р. Нагоро-
джений знаками «Відмінник народної освіти УРСР» 
та «Відмінник освіти України», знаком пошани На-
ціональної металургійної академії України «За за-
слуги перед акаде мією» ІІ та І ступенів, почесною 
відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради 
та знаком Всеукраїнської асоціації працівників про-
фесійно-технічної освіти «За вагомий внесок у роз-
виток професійної освіти», ветеран праці. Загальний 
педагогічний стаж Дмитра Григоровича становить 
понад 50 років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 травня 1997 року технікум підпо-
рядковується Національній металургійній академії 
України. За період функціонування випускниками 
закладу стали майже 14 000 висококваліфікова-

Директор Д. Г. Почапський

Центральний корпус
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ділено такі спеціаль-
ності для підготовки 
фахівців: «Доменне ви-
робництво», «Виробни-
цтво сталі та фероспла-
вів», «Обробка металів 
тиском», «Обслуговуван-
ня та ремонт обладнан-
ня металургійних під-
приємств», «Монтаж та 
експлуатація електроус-
таткування підприємств 
і цивільних споруд», 
«Професійна освіта. Ме-
талургія», «Професійна 
освіта. Енергетика».

Донині базовим підприємством технікуму за-
лишається флагман металургії Придніпров’я – 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Серед почесних випускників технікуму багато 
відомих прізвищ: М. О. Толстобров – Герой Соціаліс-
тичної Праці (випуск 1969 р.), А. В. Сторожук – Герой 
Соціалістичної Праці (випуск 1973 р.), М. К. Коро-
ленко – Герой України (випуск 1981 р.), О. І. Ляшен-
ко – повний кавалер ордена Трудової Слави (ви-
пуск 1973 р.), В. О. Шеремет – технічний директор 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (випуск 1979 р.), 
Ю. В. Бобченко – голова профспілки ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» (випуск 1978 р.), В. П. Конопат-
ський – директор з економічних питань комбінату 
«Криворіжсталь» (випуск 1990 р.), О. О. Попрожук – 
генеральний директор ПАО «Криворізький турбін-
ний завод «Констар» (випуск 1988 р.).

них фахівців металургійних спеціальностей, які 
нині успішно працюють не тільки в містах України 
(Дніп ропетровську, Запоріжжі, Верхньодніпров-
ську, Нікополі, Маріуполі), а  й у  найвіддаленіших 
куточках колишнього СРСР, зокрема в Пермі, Челя-
бінську, Білогірську, Красноярську, Омську, Волог-
ді, Сівероуральську, Липецьку, Бобруйську, Жло-
бині, Рибниці.

У технікумі працюють 109 співробітників, з яких 
62 педагогічних працівники: 10 методистів, 17 спе-
ціалістів, 14 працівників вищої кваліфікаційної кате-
горії, 11 осіб першої кваліфікаційної категорії, 10 – 
другої кваліфікаційної категорії. Загальна кількість 
студентів становить 742 особи (582 на денній формі 
навчання, 160 – на заочній).

Діють 4 відділення – металургійне, механіч-
не, електротехнічне та професійне. Відповідно, ви-

АрселорМіттал Кривий Ріг

М. О. Толстобров А. В. Сторожук

Студенти-електрикиЛекція з доменного виробництва

Навчальний корпус № 2

М. К. Короленко
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КРИВОРІЗЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ 
УКРАЇНИ

Криворізький коксохімічний технікум був 
заснований за розпорядженням Ради Міні-
стрів Української РСР від 6 червня 1964 р. 
за № 742-р. За наказом МЧМ УРСР № 32 
від 26.01.1968 р. був перейменований на 

Криворізький коксо хімічний технікум, а  з вересня 
1997 р. навчальний заклад є структурним підрозді-
лом Національної металургійної академії України.

Співпрацюючи з кафедрами академії, технікум 
здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеці-
альностями: «Аналітичний контроль якості хімічних 
сполук», «Коксохімічне виробництво», «Обслугову-
вання та ремонт обладнання металургійних підпри-
ємств», «Технічне обслуговування і ремонт устатку-
вання підприємств машинобудування», «Монтаж, 
обслуговування засобів і систем автоматизації тех-
нологічного виробництва», «Монтаж і обслуговуван-
ня холодильно-компресорних машин та установок»,  
«Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного 
устаткування і систем теплопостачання», «Прикладна 
статистика», «Інформаційна діяльність підприємства».

Першим директором технікуму був В. І. Романен-
ко, через п’ятнадцять років естафету управління пе-
рейняв В. П. Гриненко. З 1984 р. технікум очолював 
О. П. Шевчик. З 1995 р. директором навчального за-
кладу є досвідчений педагог, інженер, талановитий 
керівник, відмінник освіти України А. І. Моргун.

Криворізький коксохімічний технікум – вищий 
навчальний заклад І рівня акредитації. Висококва-
ліфікований колектив налічує 65 викладачів, серед 
яких 1 кандидат економічних наук, 20 викладачів-
методистів, 35 викладачів вищої категорії, 16 – пер-
шої категорії, 8 – другої, 5 молодих спеціалістів.

Спільна робота педагогічних працівників сприяє 
вирішенню актуальних завдань, які постають перед 
освітою на сучасному рівні. Зокрема, Є. О. Сандул – 
викладач-методист вищої категорії, досконало во-
лодіє формами і методами організації навчального 
процесу, займається науково-методичною роботою, 
впровадженням інноваційних технологій у навчаль-
ний процес. Надає допомогу викладачам з навчаль-
но-методичних питань.

Директор А. І. Моргун

Колектив технікуму
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О. І. Баранова є ініціатором впровадження ком-
п’ю терної графіки в навчальний процес. Розробила 
і впровадила «Робочий зошит з нарисної геометрії 
та інженерної графіки», автор 5 опублікованих ме-
тодичних розробок та наукових робіт з питань конт-
ролю знань студентів.

Кандидат економічних наук Н. І. Руденко воло-
діє науково-методичним підходом до підвищен-
ня економічної грамотності спеціалістів. Автор 
ідеї між цик лової інтеграції (техніко-економічної 
конференції), однієї з форм нових інформаційних 
технологій із застосування сучасних ліцензійних 
програм. Особ ливу увагу приділяє впровадженню 
методики побудови економічних моделей, під-
твердженням чого є розроблений лабораторний 
практикум з економетрії, який здійснюється на 
ПЕОМ. Ніна Іванівна – автор 20 опублікованих до-
сліджень, методичних розробок і статей з еконо-
мічних проблем.

Викладачі Є. О. Сандул, О. І. Баранова та Н. І. Ру-
денко увійшли до збірника «Кращі науково-педаго-
гічні працівники вищих навчальних закладів Укра-
їни». Свої здобутки вони передають колегам інших 
нав чальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

Під керівництвом педагогів кращі студенти бе-
руть участь у міжнародних молодіжних конкурсах, 
олімпіадах та здобувають високі результати. Се-
ред змагань – Міжнародний молодіжний конкурс 
«Майбутні аси комп’ютерного 3D-моделювання», 
інтелектуальні змагання у сфері інформаційних тех-
нологій та інженерних дисциплін, які дають можли-
вість випускникам бути конкурентоспроможними 
на ринку праці.

Загальна площа технікуму – 13 228 кв. м, з яких 
8 563 кв. м займає навчально-лабораторний корпус. 
Для студентів працюють 31 сучасно обладнаний нав-
чальний кабінет та 27 лабораторій, 3 комп’ютерні 
класи, комп’ютерний кабінет курсового та диплом-
ного проектування, слюсарно-механічна май-
стерня, бібліотека (з  фондом 57 783 екземпляри) з 

читальним залом на 60 місць, спортивний та трена-
жерний зали, гуртожиток площею 4 665 кв. м, їдаль-
ня, спортивний майданчик.

Спеціальності, які пропонує Криворізький коксо-
хімічний технікум, є вкрай необхідними в сучасному 
світі високих технологій. Крім того, серед студентів 
багато обдарованих особистостей, які проявляють 
свій талан не лише у навчанні, а й у художній самоді-
яльності, демонструють свої поетичні здобутки, здо-
бувають спортивні перемоги у численних змаганнях 
та спартакіадах.

В теперішній час в технікумі навчаються 700 
студентів, щорічно понад 200 випускників праце-
влаштовуються на підприємствах м. Кривий Ріг та за 
його межами.

Серед майже 10 000 випускників є багато тих, які 
залишили про себе гарні спогади в технікумі, встиг-
ли досягти певних висот. В першу чергу слід відмі-
тити: І. М. Сміяненка – народного депутата України, 
колишнього заступника генерального директора 
«Криворіжсталі», С. К. Задорожнього  – заступника 
мера міста Кривий Ріг, В. А. Задорожнього – колиш-
нього заступника голови Дніпропетровської об-
лради, В. В. Риношина – заступника головного меха-
ніка коксохімічного виробництва «Криворіжсталі», 
В. Головатенка  – прораба Дніпрококсохімремонту, 
який свого часу монтував печі в Угорщині, Румунії 
і за це неодноразово відзначався різними нагоро-
дами.

Багато випускників технікуму працюють за на-
правленням підприємств за межами України – у 
Польщі, Туреччині, Бразилії та інших країнах. 

Зберігаючи усталені традиції, колектив техніку-
му примножує їх новими досягненнями та з упев-
неністю дивиться в  майбутнє свого навчального 
закладу.

Технікум
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НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

Нікопольський технікум створений у 1944 р. 
наказом наркома чорної металургії СРСР. 
Спочатку працював як філія Дніпропе-
тровського індустріального, а  з жовтня 
1945 р. – філія Запорізького металургійно-

го технікуму. Історія технікуму як самостійного на-
вчального закладу почалася у 1948 р.

Наступний етап роз витку технікуму да тується 
1974 р., коли для його розміщення було надано 
новий комплекс навчальних корпусів на проспекті 
Леніна (проспект Трубників), 18. З 1997 р. – у складі 
Національної металургійної академії України.

У різні роки навчальний заклад очолювали фахів-
ці: Ф. С. Рудобашта (1944–1955), М. П. Лозовий (1955–
1957), В. Ф. Андрющенко (1957–1972), І. М. Горбенко 
(1972–1976), В. М. Балан (1976–1984), В. П. Василега 
(1984–1988), В. Ф. Калина (1988–2004), В. М. Рубанов 
(директор технікуму з 2004 року).

Підготовка майбутніх спеціалістів металургійної 
галузі здійснюється за напрямами: «Облік і аудит», 
«Металургія», «Машинобудування», «Інженерна 
механіка», «Електротехніка та електротехнології». 

Спеціальності навчання – «Бухгалтерський облік», 
«Виробництво сталі і феросплавів», «Обробка мета-
лів тиском», «Інструментальне виробництво», «Об-
слуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств», «Монтаж і експлуатація електроустат-
кування підприємств та цивільних споруд».

Навчання майже 800 студентів забезпечують по-
над 65 педагогічних працівників, з яких 17 мають 
педагогічні звання, 37 – вищу кваліфікаційну катего-
рію, 1 є кандидатом технічних наук і 4 мають звання 
відмінника освіти.

За останні роки Нікопольський технікум НМетАУ 
вийшов на новий етап свого розвитку. Сучасний ко-
лектив технікуму, закріпивши кращі традиції, про-
довжує розвиватися та набувати нового досвіду, 
вписуючи нові сторінки історії в  літопис славно-
го навчального закладу. Серед останніх здобутків 
нав чально-виховного процесу можна визначити 
найбільш вагомі, які обумовили індивідуальні особ-
ливості педагогічної діяльності технікуму та онов-
лення його матеріально-технічної бази. Зокрема, 
у  2006 р. в  технікумі відбулося ліцензування нової 

Директор В. М. Рубанов

Колектив технікуму
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умов навчання та формування нових студентських 
колективів.

Видатними співробітниками та випускниками 
технікуму різних років є: М. Х. Бриль – Герой Радян-
ського Союзу, нагороджений орденами Леніна, Чер-
воної Зірки, орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, 
відзначений медалями «Золота Зірка», «За визво-
лення Варшави», «За взяття Берліна». В. І. Денисен-
ко – Герой Соціалістичної праці, нагороджений ор-
деном Леніна та золотою медаллю «Серп і Молот», 
орденом «Трудового Червоного Прапора» та ме-
даллю «За Трудову доблесть». С. О. Сомкін – Герой 
Соціалістичної праці, нагороджений орденом Ле-
ніна і золотою медаллю «Серп і Молот», орденами 
«Жовтневої революції» і «Трудового Червоного Пра-
пора», удостоєний звання «Заслужений металург». 
О. Т. Єсау лов – кандидат технічних наук, лауреат Дер-
жавної премії і премії Ради міністрів СРСР, заслуже-
ний металург СРСР, кавалер орденів Леніна, Жовтне-
вої революції, Трудового Червоного прапора, «Знак 
Пошани». Ю. М. Іщенко – викладач технічної меха-
ніки, заслужений вчитель УРСР, автор підручника 
«Железобетонные конструкции». І. І. Ляпін – видат-
ний поет, лауреат Премії Ленінського комсомолу, се-
кретар правління Спілки письменників СРСР, член-
кореспондент Міжнародної слов’янської академії, 
нагороджений орденом Дружби народів, медаллю 
«За трудову доблесть». Г. Н. Науменко – лауреат Ле-
нінської премії, нагороджений медаллю «За трудову 
доблесть», орденом «Знак Пошани». О. І. Фельдман – 
кандидат технічних наук, дійсний член Академії ін-
женерних наук України, голова правління, генераль-
ний директор НВО «Трубосталь» (м. Нікополь).

спеціальності – «Бухгалтерський облік»; на сучасно-
му рівні втілюються інформаційні технології у  нав-
чально-виховний процес та виконуються реальні 
теми курсових робіт і дипломних проектів; захист 
наукових робіт студентів, за необхідності, прохо-
дить англійською мовою.

Особливістю організації практичної підготов-
ки майбутніх фахівців у  технікумі є тісний зв’язок з 
підприємствами міста, результатом чого стало під-
писання довгострокових договорів про соціальне 
партнерство і затвердження їх у  2013 р. Міністер-
ством освіти і науки України, згідно з якими: вироб-
нича практика студентів на підприємствах прохо-
дить з оплатою; забезпечується працевлаштування 
всіх випускників технікуму; проводяться спільні за-
ходи професійно-спрямованого характеру з випус-
ком інформаційних буклетів.

Значна увага приділяється вихованню підрос-
таючого покоління молодших спеціалістів. Для роз-
витку здібностей студентів у технікумі створена роз-
галужена система студентських клубів за інтересами 
та творчих гуртків. Музеї історії технікуму та народ-
ного мистецтва ім. Г. Мацука сприяють подальшо-
му згуртуванню колективу, розвитку позитивних 
традицій, допомагають визначити головні напрями 
розвитку на основі багаторічного власного досвіду, 
дають орієнтири студентам і всьому колективу на 
шляху удосконалення нашого життя і розбудови на-
шої держави.

Традиційним є психодіагностичне обстеження 
студентів нового набору з подальшим створенням 
соціально-психологічних портретів груп і студен-
тів для забезпечення успішної їх адаптації до нових 

Головний корпус технікуму

Клас дипломного та курсового проектування Театр танцю «Амадеус»

Виробниче навчання на підприємстві



218

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А  М Е Т А Л У Р Г І Й Н А  А К А Д Е М І Я  У К Р А Ї Н И

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

Значний обсяг робіт у  період повоєнного 
розвитку металургії краю здійснювався Но-
вомосковським трубним заводом. З метою 
забезпечення подальшого розвитку вироб-
ництва необхідно було готувати молоді ква-

ліфіковані кадри. Тож наказом міністра чорної мета-
лургії України від 27 липня 1967 року було створено 
Новомосковський металургійний технікум.

Технікум, першим директором якого став 
М. М. Корякін, розташовувався в чотирьох спеціаль-
но обладнаних приміщеннях, неподалік від трубно-
го заводу. Вже у першому наборі кількість студентів 
становила 530 осіб. Майбутнім спеціалістам пропо-
нувалися спеціальності «Прокатне виробництво», 
«Технологія зварювального виробництва», «Немета-
леві захисні покриття», «Обладнання заводів чорної 
металургії», «Електрообладнання промислових під-
приємств».

З роками кількість бажаючих навчатися зрос-
тала, на завод йшли і їхали ентузіасти з усіх кінців 
країни. Потреба в  молодих кваліфікованих спеці-
алістах не втрачала актуальності, і в 1974 р. на базі 
Новомосковського трубного заводу в  центрі міста, 
неподалік від монумента Вічної Слави, було зведено 

триповерховий навчальний корпус з майстернями 
для практичних занять на 960 місць, актовим за-
лом, бібліотекою. Наступного року поруч побудува-
ли дев’ятиповерховий гуртожиток для студентів на 
408 місць та їдальню на 100 місць.

У 1972 р. педагогічний колектив технікуму очо-
лив молодий та енергійний директор В. Д. Гатун. Під 
його керівництвом кадри для металургійної галузі 
готували: В. П. Гусаков, Л. М. Гусакова, В. С. Гу саров, 
Ю. А. Крамаренко, З. А. Сіняєва, І. А. Альохін, І. В. Гапо-
ненко, В. А. Фоменко, А. Г. Рєзніков, Г. В. Бон даренко. 
Саме цьому педагогічному складу випало оснащу-
вати та впорядковувати новий корпус технікуму.

В. Д. Гатун обіймав посаду директора технікуму 
30 років, був членом президії обласної ради дирек-
торів технікумів. За багаторічну і плідну працю наго-
роджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран 
праці»; нагрудними знаками «За відмінні успіхи в се-
редній спеціальній освіті», «Знак пошани» ІІ ступеня 
«За заслуги перед Академією». Удостоєний звання 
Почесного директора Новомосковського технікуму.

За роки існування технікум випустив близько 
10 тисяч фахівців металургійного профілю. Значна 
їх частина пов’язала свою долю з трубним заводом. 

Директор В. В. Васін

Викладацький склад технікуму
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Серед випускників – Ге-
рой Соціалістичної Пра ці 
В. М. Лимар, кавалер ор-
дена Жовтневої револю-
ції, заслужений металург 
України Л. А. Харченко, 
інші новатори вироб-
ництва, котрі впродовж 
багатьох років про-
славляли флагман про-
мисловості міста.

У 2002 р. естафету 
керівництва перейняв 
ініціативний, грамотний 
спеціаліст, депутат Но-
вомосковської міської 

ради – В. В. Васін, який згуртував колектив, розши-
рив та зміцнив матеріально-технічну базу технікуму.

З 1997 р. Новомосковський металургійний техні-
кум входить до складу НМетАУ, завдяки чому знач-
на кількість випускників продовжують навчання 
у  Національній металургійній академії України за 
скороченим терміном навчання. Технікум здійснює 
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-
професійними програмами «молодший спеціаліст». 
Нині для підготовки кадрів передбачено 4 основні 
спеціальності: «Обробка металів тиском», «Обслуго-
вування та ремонт обладнання металургійних під-
приємств», «Зварювальне виробництво», «Виготов-
лення виробів і покрить із полімерних матеріалів».

Матеріальну базу технікуму на сучасному етапі 
становлять: навчальний корпус площею 7 850 кв. м; 
навчально-виробничі майстерні площею 2 656 кв. м; 
актова зала площею 583 кв. м; студентська їдальня 
на 30 посадкових місць; бібліотека з фондом літера-
тури 67 673 екземпляри і читальним залом на 70 по-
садкових місць. Працюють 19 лабораторій, 24 нав-
чальні кабінети, обладнані технічними засобами 
навчання, токарна, фрезерна та зварювальні май-
стерні. Комплексний підхід до організації навчаль-
ного процесу у технікумі сприяє підготовці кваліфі-
кованих фахівців.

Відповідно до плану набору, щороку студента-
ми технікуму стають 125 осіб. На сьогодні загальна 
кількість студентів стано-
вить 456. Підготовкою фа-
хівців займаються 47 ви-
кладачів, 18 з них мають 
вищу категорію, 13 – пер-
шу категорію, 4 – другу ка-
тегорію, 12 – спеціалісти. 
Показовим є той факт, що 
майже третина педагогів 
технікуму – його колишні 
випуск ники.

У викладацькому ко-
лективі багато талано-
витих особистостей, які 
допомагають майбут-
нім металургам здобува-
ти міцні, глибокі знання. 
Особливої уваги заслу-
говує досвід В. О. Тара-
на, О. П. Кулика, Т. М. Чер-
нишової, Г. І. Вдовіченко, 

В. Д. Гатун

В. Г. Полтавець. Багато років творчої натхненної пра-
ці присвятили технікуму ветерани: Г. І. Господинько, 
Т. А. Скорик – знаючі фахівці, талановиті вихователі 
молоді.

Студенти технікуму беруть активну участь у різ-
них конкурсах, спортивних змаганнях, зустрічають-
ся з працівниками і ветеранами трубного заводу, що 
сприяє професійному вихованню здібностей моло-
дих спеціалістів, попередньому ознайомленню з не-
простими умовами сьогодення, в  яких доведеться 
працювати.

Від початку існування заклад орієнтується на 
пот реби свого регіону у фахівцях. Упродовж остан-
ніх 40 років випускники Новомосковського мета-
лургійного технікуму поповнюють робочі колективи 
підприємств міста та області. Плідна та багаторічна 
співпраця технікуму і підприємств перетворила на-
вчальний заклад на кузню кваліфікованих кадрів 
для таких промислових велетнів області, як ПАТ «Ін-
терпайп Новомосковський трубний завод», ПАТ «Ін-
терпайп Нижньодніпровський трубний завод», 
ПАТ «Завод імені Бабушкіна», ПАТ «Дніпрометиз», 
ТОВ «Новомосковський посуд», ТОВ «Завод залізо-
бетонних та електротехнічних виробів».

Нинішній Новомосковський технікум НМетАУ – 
сучасний навчальний заклад, що забезпечує необ-
хідні умови для всебічного інтелектуального розвит-
ку студентів.

Навчальний процес

Центральний корпус


