
ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ЧЕКАЮТЬ НА ВАС! 

на базі 9 класів 
Початок занять з 8 жовтня 2018 року о 1600  

День  відкритих  дверей  29 вересня 2018 р.  
 о 1000   в   читальній  залі. 

 

Коледж веде підготовку 
молодших спеціалістів за 

спеціальностями: 
♦   Металургія   (Виробництво   сталі   і  

     феросплавів) 

♦   Металургія (Обробка металів тиском) 

♦   Галузеве машинобудування (Обслуго- 

     вування   та   ремонт    обладнання 

     підприємств) 

♦   Електроенергетика, електротехніка  та 

     електромеханіка 

♦   Транспортні технології (Організація  

     перевезень і управління на залізничному 

     транспорті)  

♦   Залізничний транспорт  (Технічне обслу- 

     говування,  ремонт   та  експлуатація  

     тягового рухомого складу) 

Переваги нашого коледжу: 

 Навчання проводиться за державним 
замовленням. 

 Після вступу до коледжу на базі 9 класів, 
випускник отримує атестат. 

 Для студентів, що проживають за межами 
міста, є комфортабельний гуртожиток. 

 Випускникам надається державний 
диплом. 

 Наш навчальний заклад державної форми 
власності - це гарантія отримання освіти 
молодшого  спеціаліста  з  подальшим 
100 %   працевлаштуванням  та високий 
рівень оплати праці на металургійних  
підприємствах міста. 

 Можливість продовжити навчання в 
університетах, академіях за скороченим 
терміном. 

 Можливість отримувати стипендію для 
45% вступаючих студентів групи, яка 
складає на металургійному, електоро-
механічному відділені 1250грн, на 
транспортному відділенні 980грн .  

Підготовче відділення -  це можливість підготуватися до вступних іспитів за 
допомогою   висококваліфікованих   викладачів.  На   курсах   випускники  9  класів 
повторюють шкільний матеріал з математики та української мови, а для 11- ти- 
класників    відбувається   підготовка   до   успішного   проходження   зовнішнього 

незалежного оцінювання знань з таких предметів: українська мова та математика. 
 

Ласкаво просимо на підготовчі курси в  
Запорізький металургійний коледж ЗДІА.  

 
Адреса коледжу: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича - Данченка, 71. 
Їхати тролейбусом № 14, маршрутними автобусами № 73, 83, 85, 99, 92, 

59, 4, 67, 63  до зупинки «Набережна»  
Довідки за телефонами: 207-80-81 (директор), 207-80-82 (бухгалтерія),  

207-80-83 (приймальна комісія), 095-387-79-27 (Лариса Миколаївна-заступ. директора з НВР),  
095-860-28-97 (Світлана Валеріївна- підготовчі курси), 066-711-06-28 (Любов Анатоліївна- заочне відділення), 

093-080-72-87 (Юлія Григорівна – приймальна комісія). 
www.zmk.zp.ua 

 
А д м і н і с т р а ц і я  


