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ТВОЄ 
МАЙБУТНЄ 

Це видання видано Центром «Розвиток 
КСВ» у рамках проекту «Карта професій» 
за фінансової підтримки компанії «Метінвест 
Холдинг». Зміст публікації є виключною 
відповідальністю Центру «Розвиток КСВ» 
та не обов’язково відображає точку зору 
вказаної вище компанії. Забороняється 
відтворення будь-якої частини цієї публікації 
в будь-якому форматі, включаючи графічний, 
електронний, копіювання чи використання 
в будь-який інший спосіб без відповідного 
посилання на оригінальне джерело.

Деркач Т. Л., Саприкіна М. С. Твоє майбутнє в гірничодобувній галузі. — К.: Видавництво «Юстон», 2019. — 68 с.

Дана публікація є керівництвом для підлітків, які 
прагнуть свідомо обирати майбутню професію, а також 
для батьків та вчителів, які допомагають молоді 
у професійному самовизначенні. У буклеті описано 
сучасний стан розвитку металургійної галузі в Україні, 
викладено інформацію про основні професійні 
напрями, вимоги до знань та  навичок. Також буклет 
містить інформацію про те, як розвивається кар’єра 
у різних спеціалістів цієї сфери, та корисні поради  
від топ-менеджерів.  

У публікації використано матеріали провідної гірничо-
металургійної компанії України «Метінвест Холдинг», 
яка стала партнером проекту «Карта професій».

©Центр «Розвиток КСВ», 2019 QR на відео «Професія сильних»

1. Завантажте додаток Metinvest AR 
на  свій смартфон або планшет

2. Запустіть додаток та 
наведіть камеру на картинку 
зі спеціальною позначкою

3. Насолоджуйтесь відео 
про один з етапів 
створення сталі!

ЯК ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО?В ГАЛУЗІ
МЕТАЛУРГІЇ
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НАВІТЬ
КОЛИ П’ЄШ 
КАВУ АБО 

НАВЧАЄШСЯ!

НАВІЩО
НАМ СТАЛЬ?

Шість мільйонів людей працюють у металургійній 
сфері по всьому світу. І ще більше — практично 
кожен мешканець Землі — користується 
продукцією галузі. 
Статистика демонструє, що сталь стає невід’ємною 
частиною нашого життя, тому що кожна людина 

використовує до 200 кг сталі. Ми всі звикли, 
що не можемо прожити без води, їжі, повітря. А як 
щодо сталі? Чи замислювалися ви коли-небудь, 
яким важливим для життя елементом є сталь?
Практично 50% сталі у світі використовується 
в житловому секторі.

Великі міста також не можуть функціонувати без сталі — 
з неї створено багато чого: дорожні знаки, автобуси, пам’ятні 
споруди. 
Хмарочосам сталь допомагає вистояти під час негоди 
та поривів вітру. А потяги завдяки сталевим рейкам з’єднують 
міста, країни і родини. Ох, скільки романтичних історій 
трапилось завдяки сталі…
А ще без неї не було б електромобілів, і відомої всім «Тесли».

Сталеві предмети довговічні. Середній термін 
їхнього життя — 40 років, а за сприятливих 
умов — то і більше 100 років. Ще одна унікальна 
особливість сталі — вона є єдиним матеріалом 
у світі, який може постійно перероблятися 
із збереженням своїх якостей. Щороку 

переробляється 80 млн тон сталі, і тільки 3,7% 
сталі стає сміттям. Тому вона може бути гарною 
основою циркулярної економіки, коли один 
продукт може дати життя іншому. У середньому 
кожен новий сталевий продукт містить 37% 
переробленої сталі.

Бруклінський міст у Нью-Йорку 
сто тридцять років тому став 
першим сталевим мостом для 
руху і досі щоденно витримує

150 ти
с. машин

та пасажирів

СТАЛЬ
У ЩОДЕННОМУ

ЖИТТІ

ВЕЛОСИПЕД, 
РОЛИКИ, САМОКАТ - 

ЦЕ ТЕЖ СТАЛЬ!

ГАДЖЕТИ
ТАКОЖ ЗІ СТАЛІ!

50%
сталі у світі використовується
в житловому секторі.

Наприклад, будинки, в яких ми живемо: гарантійний 
термін для сталевого даху в них — 50 років, а для 
традиційних дахів з черепиці або шиферу — до 17.  
Холодильники, в яких ми зберігаємо продукти; сталеві 
поверхні, на яких можна готувати та які треба постійно 
протирати, щоб підтримувати високий рівень безпеки їжі; 
автомобілі, на яких подорожуємо, — це все про сталь. 

ОТЖЕ, СТАЛЬ — ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ 
ЕЛЕМЕНТ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАШОЇ ПЛАНЕТИ 
І КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ КОЖНОГО 
З НАС. НУМО РОЗБЕРЕМОСЬ,  
ЯК ЖЕ ВОНА ВИНИКЛА.
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ЯК ВИНИКЛА 
СТАЛЬ? 
Сталь — це сплав заліза з вуглецем. Коли рідке 
залізо трансформується в сталь, то температура 
досягає 1300-1500 градусів за Цельсієм (і це 
більше, ніж температура вулканічної лави).
Про історію виникнення сталі розповідають 
чудову легенду: начебто перше залізо впало 
з неба у вигляді метеорита, з якого люди 
навчилися виготовляти зброю та прикраси. 
Найдавніший предмет зі сталі — сталевий ніж — 
датується XI століттям до нашої ери, його було 
знайдено на Кіпрі.
Перші ж згадки про спосіб виготовлення заліза 

— сиродутний процес — датуються другим 
тисячоліттям до нашої ери. Саме залізо спочатку 
нагадувало тісто, і його багато разів кували 
вручну сильними ударами молота.
Для масового виробництва заліза  
в 1864 році французький інженер П’єр Еміль 
Мартен винайшов спеціальну піч. Мартенівський 
процес став основним способом виробництва 
якісної рідкої сталі до сімдесятих років ХХ 
століття. Пізніше мартенівські печі поступилися 
місцем кисневим конверторам  
та електропечам. 

72%
виробляється киснево-конверторним  
способом

28%
сталі виробляється електротермічним способом при 
застосуванні електроплавлення в електропечі

А чи знали ви, що є близько 3500 різних видів сталі, які мають різні фізичні, хімічні  
та екологічні властивості? До речі, 75% цих видів були винайдені за останні 20 років.

І хоча процеси добування 
руди та виробництва сталі 
словами описувати доволі довго, 
в реальності вони виглядають 
неймовірно захоплююче. 
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П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ФАКТІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ: 

I.   Світове виробництво сталі стабільно зростає і досягнуло в 2018 році майже 1,8 млрд 
тонн. Тільки виготовленої сталі протягом одного дня вистачить на 548 Ейфелевих веж  

II.   Приблизно половина світового обсягу сталі виплавляється в Китаї.  
А Україна входить до Топ-15 країн-виробників сталі у світі.  

III.   Україна входить до десятки країн, що мають найбільші поклади заліза у світі: наші 
родовища містять 6,5 млрд тонн руди

IV.  Чи знаєте ви, що об’єднує хмарочос Shard (найвищу будівлю Лондона і п’ятий 
за висотою хмарочос у Європі) і Apple Park, нову штаб-квартиру Apple, у розробці 
якої брав участь Стів Джобс (вважається однією з найкращих офісних будівель 
у світі)? Обоє вони побудовані зі сталі української компанії «Метінвест»! До цього 
переліку можна додати НСК «Олімпійський», круїзний лайнер Carnival Vista, Hudson 
Yards у Нью-Йорку та Європейський величезний телескоп — «найбільше око людства, 
що дивиться в небо» для дослідження планет за межами Сонячної системи та чорних 
дір, який побудують до 2024 року в чилійській високогірній пустелі Атакама.

V.  Сталь допомагає розвивати інші сфери промисловості, а саме 50% сталі 
використовується в будівництві та житловому секторі, 16% припадає на механічне 
обладнання, 13% — на автомобілі, 5% — на інший транспорт,  
ще 3% — на електрообладнання.

ГІРНИЧОДОБУВНА ТА 
МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗІ
У СВІТІ 1 2

3

4

5

6

7

8
11

12

13

14

1. Китай  
2. Японія  
3. Індія  
4. США  
5. Росія  
6. Південна Корея  
7. Німеччина  
8. Туреччина 

ТОП-15 КРАЇН — ВИРОБНИКІВ СТАЛІ
9. Бразилія  
10. Італія  
11. Тайвань  
12. Україна  
13. Іран  
14. Мексика  
15. Франція

Отже, ми переконали тебе в тому, що сталь, у тому числі 
українська, є повсюди? А чи цікаво тобі стати справжнім 
«володарем сталевого персня», тобто успішним гірником 
чи металургом, щоб допомагати створювати нові 
машини, кораблі та архітектурні форми, якими будуть 
захоплюватися цілі століття? Тоді час дізнатися про 
розвиток цієї галузі в Україні. 

15
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КИТАЙ

УКРАЇНА

ІТАЛІЯ
ЯПОНІЯ

ІНДІЯ

США

РОСІЯ
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ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМПЛЕКС 
В УКРАЇНІ

МЕТАЛУРГІЯ — ЦЕ ЧВЕРТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВАЛЮТНОЇ 
ВИРУЧКИ УКРАЇНИ, ЩО СТАНОВИТЬ ДЕСЯТУ ЧАСТИНУ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ.

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 
УКРАЇНИ ОБ’ЄДНУЄ: 

 Підприємства чорної та кольорової металургії

 Гірничо-збагачувальні комбінати

 Феросплавні заводи

 Коксохімічні заводи

 Підприємства, що випускають вироби з металів

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНІ КОМБІНАТИ 
(ГЗК) РОЗТАШОВАНІ ПЕРЕВАЖНО
В КРИВОМУ РОЗІ:

«Суха балка»

Інгулецький ГЗК

Північний ГЗК

Південний ГЗК

Центральний ГЗК

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 
ПЕРЕВАЖАЄ В:

Маріуполі  
де розташовані ММК імені Ілліча та МК «Азовсталь»

Дніпрі  
де знаходяться Дніпровський металургійний завод 
та «Інтерпайп Сталь»

Кривому Розі  
де функціонує металургійний комбінат 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Найбільший у Європі кар’єр 
входить до складу Інгулецького ГЗК: 
його глибина — 426 м, і щороку
з його надр видобувають 38 млн 
тонн руди. 

Запоріжжі
із підприємствами «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь»
та Запорізьким заводом феросплавів

В Україні сформувалися три головних регіони 
чорної металургії: Донецький, Приазовський 
та Придніпровський. Там зосереджені запаси 
палива і залізних руд, а також виробляють 
залізорудну сировину й металопродукцію. 
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КОМПАНІЯ «МЕТІНВЕСТ» 
ПРИСУТНЯ  
НА 4 КОНТИНЕНТАХ, 
ОБСЛУГОВУЄ 100 КРАЇН  
ТА БІЛЬШЕ 10 000 КЛІЄНТІВ. 

42 Виробничі компанії
та офіси продажів у 20 країнах.

МЕТІНВЕСТ 
           МАЄ 

Метінвест контролює весь виробничий 
ланцюг — від добування руди та вугілля 
до виробництва напівфабрикатів та готової 
продукції. Ефективне сполучення залізничними 
і морськими шляхами дозволяє компанії 
оперативно постачати сировину
і металопродукцію по всьому світу. 

ЦІКАВИЙ ФАКТ: Залізниця  
«Земля — Місяць»
Довжини рейок, вироблених  
на «Азовсталі», вистачило б для 
будівництва залізничної лінії  
до Місяця.

Україні є чим пишатися в гірничодобувній та 
металургійній сферах, у тому числі і компаніями, які 
працюють глобально. А для тебе це гарний привід 
замислитися над компанією своєї мрії. На наступних 
сторінках ми розкажемо, як доєднатися до міжнародної 
групи Метінвест. І маленька порада: підтягуй англійську, 
вона тобі знадобиться, адже офіси Метінвест 
розташовані у 20 країнах світу.

Більшість ГЗК входить до складу групи 
Метінвест, яка сумарно добуває 60% залізної 
руди в Україні. Про неї ми вже згадували, коли 
писали про неймовірні споруди, які побудовано 
у світі зі сталі Метінвест.
Метінвест — міжнародна вертикально 
інтегрована гірничо-металургійна група 
компаній, присутність якої на світовому ринку 
має глобальне значення. 

В Україні Метінвест має широку географію 
і представлений у містах: Кривому Розі, Маріуполі, 
Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Авдіївці й Торецьку. 
Найбільше в Європі коксохімічне підприємство — 
Авдіївський коксохімічний завод — входить у групу 
Метінвест. Також до складу компанії входить 
 United Coal Company (США), Промет Стіл 
(Болгарія), Verriera Vasinder та Metinvest Trametal 
(Італія), Spartan UK (Великобританія).

ГРУПА МЕТІНВЕСТ — 
ЛІДЕР МЕТАЛУРГІЙНОГО 
КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ
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НОВІ ТРЕНДИ ПРИЗВЕДУТЬ ДО ТОГО,
ЩО У МАЙБУТНЬОМУ: 

1. Значна кількість робочих спеціальностей, яких 
зараз близько 500, трансформується у інженерні 
професії,  оскільки фізичну роботу все більше 
виконуватимуть роботи, а люди перейдуть на 
дистанційне управління процесами. Це допоможе 
підвищити рівень безпеки на виробництві 

2. З’являться нові, ще легші види металу 

3. Віртуальна реальність допоможе створити 
віртуальні лабораторії, що покращить процеси 
розробок та навчання 

4. Технології блокчейн (розподілених баз даних) 
дозволять перевіряти та відстежувати закупівлі 
переробленої сталі

НОВІ ТРЕНДИ ЗАКЛАДУТЬ ОСНОВУ 
НОВИМ ПРОФЕСІЯМ, А САМЕ: 

Проектувальник обладнання порошкової металургії  
для отримання металів на стиках різних наук

Конструктор нових металів  
який/а розроблятиме сплави із заданими  
властивостями

Екорециклер у металургії  
який зможе переробляти відходи і включати залишки
в ланцюг нового виробництва

Супервайзер  
для обслуговування високотехнологічного обладнання

МАЙБУТНЄ ВЖЕ НАСТАЛО, І КОМПАНІЯ МЕТІНВЕСТ, 
НАПРИКЛАД, ВЖЕ ЗАРАЗ ІНВЕСТУЄ В РОЗРОБКИ, 
РОЗРОБЛЯЄ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З  ВИГОТОВЛЕННЯ 
МЕТАЛУ, АВТОМАТИЗУЄ І РОБОТИЗУЄ СВОЇ ПРОЦЕСИ.

САМЕ ТАКІ НАВИЧКИ, НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ, ДОПОМОЖУТЬ КАНДИДАТАМ АДАПТУВАТИСЯ ДО НОВИХ ПРОФЕСІЙ ТА БУТИ ГОТОВИМ ДО МАЙБУТНЬОГО.

ЯК ТРЕНУВАТИ СВОЇ SOFT SKILLS — ДІЗНАВАЙТЕСЬ НА САЙТІ:
CAREERHUB.IN.UA

ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У МЕТАЛУРГІЇ З’ЯВИЛИСЬ В ОСТАННІ 
РОКИ НОВІ КОНЦЕПЦІЇ: 

Біла металургія  
нова філософія виробництва сталі, коли 
на виробництві чисто, як в операційній

Біометалургія  
вилучення металів за допомогою 
мікроорганізмів із «бідних» руд, що дозволяє 
істотно знизити собівартість виробництва

Циркулярність виробництва  
відходи виробництва включені в ланцюг 
виробництва інших матеріалів та елементів

Роботи, автоматизація, нові професії — 
це тренди, про які варто знати, і вони точно 
стосуються гірничо-металургійної галузі. 
Ця сфера дуже залежить від технологій: у світі 
постійно відбувається пошук нових методів, 
у тому числі екологічних, виготовлення сталі 
та її видів, нового обладнання і спеціалістів, 
які можуть із ним працювати. 
Світові металургійні компанії інвестують 
величезні суми в інновації та дослідження.

ЕКСПЕРТИ КОМПАНІЙ, ВРАХОВУЮЧИ 
ТРЕНДИ, РЕКОМЕНДУЮТЬ 
КАНДИДАТАМ ЗВЕРТАТИ УВАГУ  
НА М’ЯКІ НАВИЧКИ, А САМЕ: 

Роботу в команді

Проектний менеджмент

Вирішення комплексних проблем

Критичне мислення

Креативність

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ
МАЙБУТНЬОГО
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20   Хто працює в гірничо-металургійній 
промисловості?

23  Де працюють фахівці галузі?
24     Які особливості роботи на підприємстві?
26   Стиль життя спеціалістів галузі 

металургії
28  Тест на майбутнього металурга.
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ХТО ПРАЦЮЄ  
В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ?

БЛИЗЬКО
Сфера гірництва та металургії швидко розвивається і постійно потребує нових 

кваліфікованих інженерів та робітників. 

45
35%
молодь до 35 років.65%

чоловіків

35%
жінок працює
в цій галузі

75%
робітничі спеціалісти

200 000 
співробітників працює на підприємствах цієї галузі в Україні.

25%
працівників —
менеджери 
та інженери

45%
працівників мають
вищу освіту

За даними Федерації металургів України, 2019 рік.

років — середній вік 
працівників галузі.
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ДЕ ПРАЦЮЮТЬ
ФАХІВЦІ
ГАЛУЗІ?
Хочеш дізнатися більше про різні підприємства та їхню роботу?
Переходь на онлайн-гру від Метінвест. 

Місце роботи фахівців-металургів —  
це великі підприємства: металургійні комбінати,  
сервісно-ремонтні та логістичні компанії.  
Ці підприємства включені до неперервного процесу 
виробництва металургійної сировини та сталевої продукції. 

ІНТЕРАКТИВНА ГРА СВІТУ МЕТАЛУРГІЇ
23
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
СОЦІАЛЬНИЙ 
ПАКЕТ 

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОБОТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ?

Робота на виробництві 
пов’язана з потужними 
механізмами, тому для 
безпеки співробітники 
мають спеціальний одяг 
та дотримуються правил 
техніки безпеки.

СПЕЦІАЛЬНИЙ
ОДЯГ І ПРАВИЛА 
БЕЗПЕКИ

ЗРУЧНИЙ
ГРАФІК
РОБОТИ

Кожен працівник має 
стабільну 8-годинну або 
12-годинну робочу зміну. 
Крім того, для співробітників 
працюють спеціальні автобуси, 
які допомагають вчасно 
дістатися на роботу  
та повернутися додому.

БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ
В КОМПАНІЇ

На підприємствах зазвичай 
готові навчати та розвивати 
співробітників, тому 
всі працівники можуть 
проходити безкоштовні 
тренінги, а також періодично 
підвищувати кваліфікацію  
в закладах освіти.

СТАБІЛЬНА 
ЗАРПЛАТНЯ

Зарплата на підприємстві  
доповнюється 
бонусами та преміями 
за результативність, 
а також доплатами 
за роботу у вечірній, 
нічний час,  та за важкі 
умови праці.

У таких компаніях,  
як Метінвест, соціальний  
пакет — це меню, з якого можна 
обирати все що забажаєш: 
освіта, медичні послуги, 
безкоштовне оздоровлення  
та відпочинок, а також 
можливість додатково заробити.

ОСОБЛИВІ 
УМОВИ
ДЛЯ МОЛОДІ

Підприємства підтримують 
молодих працівників 
і створюють молодіжні 
організації, щоб разом 
активно проводити вільний 
час та допомагати суспільству. 
Наприклад, Молодіжна 
організація Метінвесту —  
це об’єднання близько 30 000 
молодих співробітників 
підприємств у віці до 35 років, 
які хочуть активно розвиватися 
та допомагати суспільству. 
З 2013 року вони провели 
більше 100 волонтерських 
акцій та проектів, таких 
як спортивні змагання Steel 
Games, інтелектуальні турніри 
«Що? Де? Коли?», щорічні 
молодіжні форуми, а також 
понад 50 місцевих ініціатив 
на підприємствах групи 
Метінвест.
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У вихідні ми з татом 
їздимо на рибалку 
і влаштовуємо пікнік. 
А ще інколи у мами і тата 
на роботі організовують 
цікаві ігри та розваги. 
Найбільше я люблю 
кожного літа їздити 
з друзями в дитячий  
табір.

СТИЛЬ ЖИТТЯ  
СПЕЦІАЛІСТІВ МЕТАЛУРГІЇ 

Сім’я Коваленко з Маріуполя. Андрію 30 років, він майстер 
сталеплавильного цеху на металургійному комбінаті «Азовсталь» 
компанії «Метінвест». Тетяні 29 років, і вона працює машиністом 
крана в прокатному цеху. У пари є 8-річний син Іванко.

ВІДПОЧИНОК 
ІЗ СІМ’ЄЮ

Я фанатка сучасних  
технологій і не пропускаю 
жодної презентації Apple, офіс 
якої, до речі, зроблений з нашої 
сталі. Також я з колегами беру 
участь у програмі «Молоді 
лідери Метінвесту»,  
і ми розробляємо інноваційний 
проект для ефективної роботи 
підприємства.

ПРОФЕСІЙНИЙ 
І КАР’ЄРНИЙ 
РОЗВИТОК

Я люблю свою роботу, 
адже працюю в найбільшій 
металургійній компанії 
України та маю чіткий 
кар’єрний маршрут. Якщо мені 
складно, я можу звернутися 
до наставника, який завжди 
готовий допомогти. Мені 
подобається покращувати 
процеси виробництва,  
бо за це я можу отримати 
не лише визнання,  
а і грошові бонуси.

НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

Я люблю постійно вчитись чомусь 
новому, а в компанії ці можливості 
безкоштовні. Так, я вже вивчаю 
англійську мову, проходжу цікаві 
тренінги, а Андрій підвищує 
кваліфікацію в корпоративному 
університеті компанії.

ПОДОРОЖІ ТА 
КУЛЬТУРНИЙ 
ВІДПОЧИНОК

Фестивалі та концерти від 
компанії — це найкращий 
спосіб відпочинку з друзями 
і колегами. Ми любимо 
подорожувати, тому кілька 
разів на рік влаштовуємо 
корпоративні сімейні 
туристичні поїздки по країні. 
А у відпустку разом із родиною 
їдемо на український або 
закордонний курорт. 

ВОЛОНТЕРСТВО 
ТА СОЦІАЛЬНА 
АКТИВНІСТЬ

У нашому місті компанія 
періодично проводить 
волонтерські акції, і ми, як члени 
Молодіжної організації Метінвесту, 
з радістю допомагаємо 
пенсіонерам, безпритульним 
тваринам, а інколи для дітей-
сиріт у Маріуполі влаштовуємо 
справжнє свято.

Я граю в корпоративній футбольній 
команді Метінвесту, а Таня 
регулярно відвідує тренажерний 
зал зі своїми колегами. Зараз ми 
разом готуємось до благодійного 
пробігу. Я спокійний за здоров’я 
моєї сім’ї, бо в соціальному пакеті 
компанії — безкоштовне медичне 
обслуговування. 

ПОСТІЙНЕ 
НАВЧАННЯ

СПОРТ
ТА ЗДОРОВИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ
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В дитинстві мені подобалося гратися з конструкторами та різними механізмами

Моїм улюбленим предметом була фізика, хімія або математика

Коли потрібно зробити щось своїми руками, я берусь за це з радістю

Я захоплююсь яскравими хімічними процесами та потужнимими механізмами

Я хочу бути причетним до створення чогось грандіозного

Я маю залізну витримку та ніколи не здаюся на шляху до мети

Я залюбки працюю в команді та підтримую друзів

Я готовий до нових відкриттів та викликів

Я мрію побудувати кар’єру у великій промисловій компанії

Я люблю Україну і хочу зробити внесок у її розвиток

Порахуй, скільки разів ти позначив «√», і запиши це число сюди

ЦЯ ГАЛУЗЬ НЕ ПРОСТА І ЧЕКАЄ НА АМБІТНИХ ТА СИЛЬНИХ ДУХОМ.
А НА СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ ТИ МЕТАЛУРГ — ДІЗНАЙСЯ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ.

ВІДМІТЬ ТІ ФРАЗИ, З ЯКИМИ ТИ ЗГОДЕН: 

Я МАЙБУТНІЙ МЕТАЛУРГ НА     0%

ТЕСТ  
НА МАЙБУТНЬОГО 
МЕТАЛУРГА
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32   Металургійна галузь  
34   Збагачення вугілля та виробництво коксу 
36       Підготовка лому, феросплавів і вогнетривів 
38     Виробництво чавуну  
40   Виплавка та розлив сталі 
42    Прокатка металу 
44    Сервісні роботи і транспортування  
46   Інженерія та управління
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Створення металу — це складний технологічний 
процес, який захоплює своєю потужністю 
і масштабами. Він об’єднує процеси плавлення 
металургійної сировини і виробництво чавуну, 
переробку його на міцну сталь та виробництво 
високоякісної продукції усіх видів та розмірів. 

Для процесу створення металу потрібно дуже 
багато енергії та роботи потужних машин, 
але ключова рушійна сила в цьому процесі — 
це віддані своїй справі професійні металурги. 

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМИ  
ТА ПРОФЕСІЇ ЦІЄЇ ГАЛУЗІ НА ВСІХ ЕТАПАХ ВИРОБНИЦТВА:

ВИРОБНИЦТВО СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ КОМБІНАТІВ

ВУГІЛЛЯ ФЛЮСОЛОМІДНА
ПРОДУКЦІЯ

КОКС

ЗАЛІЗНА
РУДА

ЗАЛІЗОРУДНА
СИРОВИНА

ЧАВУН

ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

СТАЛЬ ПРОКАТКА

ПРОДУКЦІЯ

МЕТАЛУРГІЙНА

ГАЛУЗЬ 
ЦЕ НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗАВЕРШАЛЬНА ЛАНКА В ЛАНЦЮГУ 
ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУ. ПОДИВІТЬСЯ, ЯКИЙ ЦІКАВИЙ ПРОЦЕС 
ВИРОБНИЦТВА В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Підготовка лому, феросплавів і вогнетривів

Виробництво чавуну

Виплавка та розлив сталіЗбагачення вугілля

Прокатка металу

Сервісні роботи і транспортування
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ

ЗБАГАЧЕННЯ  
ВУГІЛЛЯ  
ТА ВИРОБНИЦТВО 
КОКСУ

Кам’яне вугілля — це паливо для приготування 
металу. Його добувають закритим та відкритим 
способами, аналогічно залізній руді. Зазвичай 
вугілля містить доволі багато мінеральних 
домішок і пустих порід, які можуть зашкодити 
якості майбутнього металу.  

Тому його також сортують та збагачують. 
Спершу вугілля подрібнюють, потім 
пропускають через воду, де домішки осідають, 
а вугілля опиняється на поверхні. Далі воду 
з вугіллям (шлам) фільтрують і висушують. 

ОТРИМАНЕ ВУГІЛЛЯ ВІДПРАВЛЯЮТЬ  
НА КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО,  
ДЕ ЙОГО ЗАПІКАЮТЬ. ВУГІЛЛЯ ПРИ НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ 
(950-1100°C) ТА БЕЗ ДОСТУПУ ПОВІТРЯ СПЕРШУ ПЛАВИТЬСЯ, А ТОДІ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ТВЕРДУ ЗАПЕЧЕНУ МАСУ,  
В ЯКІЙ ВМІСТ ВУГЛЕЦЮ БІЛЬШЕ 85%.

1.   ГАЗІВНИК КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ

Газівник — це своєрідний 
високотехнологічний «пекар» у процесі 
виробництва коксу. Він обслуговує 
обладнання подачі газу на коксові печі, 
стежить за температурою і тиском для 
рівномірного обігріву.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

2.  ДВЕРЕВИЙ

Цей спеціаліст відповідає за встановлення 
та знімання потужних «дверей» з коксових 
печей. Для випікання коксу їх спершу 
потрібно герметично зачинити, а потім 
відчинити, очистити від смоли, графіту 
та глини і підготувати до наступного разу.

3.  РАМПІВНИК

Цей фахівець у першу чергу контролює 
процес вивантаження коксу на рампу 
та його переміщення на транспортер. 
Рампівник чимось нагадує пожежника, 
адже щодня йому доводиться гасити 
справжні пожежі розпеченого вугілля.

Контроль температур на всіх ділянках печі  

Замір тиску на камеру коксування  

Контроль подачі та виведення газу  

Перевірка справності механізмів та обладнання 
загалом

Ведення процесу знімання та встановлення дверей  

Очищення коксових дверей і рам

Усунення горіння і газування конструкції печі  

Технічне обслуговування дверей та обладнання 
загалом

Контроль за вивантаженням коксу з печі  
на коксову рампу  

Усунення вогнищ розпеченого коксу на коксовій рампі 

Подача коксу з коксової рампи  
на транспортерну стрічку  

Прибирання та технічне обслуговування устаткування
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ПІДГОТОВКА  
ЛОМУ, ФЕРОСПЛАВІВ 
І ВОГНЕТРИВІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 

Перш ніж розпочати металургійне виробництво, 
необхідно підготувати основну сировину: залізну 
руду, вугілля та вапняк. Однак для створення 
різних форм та видів металевої продукції потрібні 
і допоміжні елементи. 
Для виплавки нового металу також 
використовується вторинна металева  
сировина — лом. Завдяки використанню лому 
суттєво знижуються витрати при виробництві. Для 
розкислення та легування сталі використовують 
спеціальні види металу — феросплави. Це сплави 
хрому, кремнію, титану або марганцю із залізом. 
Як приправи у приготуванні їжі, вони дозволяють 

надати металам і сплавам необхідного хімічного 
складу та властивостей.  
Сировиною для виготовлення феросплавів 
слугують руди, які містять необхідну кількість 
оксидів металів. Отримані феросплави очищають 
від шлаку і разом із ломом направляють 
на кінцеве металургійне виробництво.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ
1 .    ПЛАВИЛЬНИК ФЕРОСПЛАВІВ

Робота цього фахівця нагадує пекаря, 
який готує тісто до випікання, адже він 
бере участь в обробці печі спеціальним 
розчином та завалюванні шихти (рудної 
суміші) в піч. У процесі виплавки 
феросплавів позапічним способом — 
зважує шихтові матеріали та контролює 
їх змішування, подає шихту в бункери 
та далі на плавлення.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

2 .  ГОРНОВИЙ ФЕРОСПЛАВНИХ ПЕЧЕЙ
Горновий готує технологічний 
посуд (виливниці, ковші, жолоби, 
шлаківні, піддони), а також випускає 
гарячий розплавлений метал і шлак 
із феросплавних печей.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

3 .  АПАРАТНИК ВАКУУМ-ТЕРМІЧНОЇ ПЕЧІ

4 .  ПРЕСУВАЛЬНИК ВОГНЕТРИВКИХ
 ВИРОБІВ

Цей фахівець здійснює технологічні процеси 
очищення феросплавів від вуглецю  
та їх обробку азотом у вакуумній печі.  
Після такого запікання феросплави  
готові на 100%.

Цей фахівець працює з потужними пресами 
різних систем і конструкцій. Він налаштовує 
роботу та керує процесом пресування 
вогнетривів.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Підготовка та завантаження візку з феросплавами в піч 

Робота з вантажопідйомними механізмами  
та вивантаження продукції з печі

Контроль вимірювань електричного, температурного 
та вакуумного режиму

Контроль роботи вакуумної системи та насосів, 
водоохолодження, нагрівачів і ущільнювачів

Усунення технічних несправностей у роботі устаткування

Підготовка та подача маси для пресування

Ведення процесу пресування і контроль  
якості продукції, що формується

Усунення технічних несправностей  
та проведення ремонтних робіт

Завантаження та переміщення візків із ковшами, шлаківнями, 
виливницями та звільнення їх від металу та шлаку

Нагляд за справністю та чистотою ливарних колій, візків, 
жолобів

Вибирання металу з грануляційного (шлакового) басейну

Робота з підйомниками та іншими механізмами

Усунення технічних несправностей у роботі устаткування

Обробка стінок печі 

Обробка горнів, виливниць та іншого технологічного посуду

Обробка блоків металу та шлаку

Відбір проб та подача шихтових матеріалів

Усунення технічних несправностей у роботі устаткування

Важливим елементом для виготовлення металу 
є також виробництво вогнетривів — це спеціальні 
матеріали, стійкі до високих температур. Їх пресують 
під високим тиском у вигляді цегли та блоків, а тоді 
будують із них стійкі до вогню металургійні печі.
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ВИРОБНИЦТВО 
ЧАВУНУ 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 
Базовим продуктом металургійного 
виробництва є чавун — сплав заліза та вуглецю. 
Виробництво чавуну проходить у великих печах 
– домнах. Їх наповнюють трьома основними 
інгредієнтами: залізорудною сировиною 
(агломерат, окатиші), паливом (коксівне вугілля) 
та флюсом (вапняки). 
Суть процесу виготовлення чавуну полягає 
в тому, що відбувається хімічна реакція: вуглець, 

що виділяється при спалюванні коксу, відновлює 
окислене залізо, яке входить до складу 
руди. Гарячий чавун очищається від шлаку 
та використовується для різних цілей.
За призначенням він поділяється на переробний 
— для виробництва сталі, ливарний — для 
створення чавунної продукції (труби, батареї, 
посуд) та спеціальні види чавуну, що виконують 
роль феросплавів у подальшому виробництві.

1.   ГАЗІВНИК ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

Цей фахівець займається розпалюванням 
вугілля гарячим повітрям, подібно до того, 
як роздувають жар, коли готують шашлики. 
Однак це процес набагато складніший, 
адже потрібно контролювати не лише 
подачу повітря для горіння у домні, 
а також виведення та очищення газу.  

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

2.  ГОРНОВИЙ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

Горновий займається обслуговуванням 
печі та ливарного двору. Він контролює 
випуск розплавленої металевої лави 
і шлаку з печі та розливає їх у різні 
ємності. 

3.  ВОДОПРОВІДНИК ДОМЕННОЇ ПЕЧІ

Максимальна температура в домні може 
сягати 2 250 ̊С, а це лише вдвічі нижче, 
ніж на поверхні Сонця. Щоб уберегти 
піч та її елементи від руйнування, 
водопровідник налаштовує роботу 
потужного водяного охолодження.

Контроль показників температури і тиску

Управління клапанами подачі повітря та газу

Технічне обслуговування обладнання

Контроль роботи обладнання горна доменної печі

Здійснення підготовчих робіт і допоміжних операцій

Розподіл та розливання в чаші та ковші рідких 
продуктів плавки

Проведення охолодження вогнетривкої кладки, броні 
та обладнання доменної печі

Контроль роботи обладнання доменної печі

Технічне обслуговування та ремонт обладнання

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ

38 39

ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ



ВИПЛАВКА 
ТА РОЗЛИВ СТАЛІ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 
Сталь — це сплав заліза з низьким вмістом 
вуглецю (від 0,025 до 2,14%) та домішок. Для 
виробництва сталі використовують різні методи, 
та найбільш поширений — конвертерний.
У спеціальну сталеву каструлю (конвертер), 
викладену вогнетривкою цеглою, заливають 

гарячий чавун і додають металевий лом. Під 
впливом струменя кисню метал нагрівається 
і перемішується, а у процесі реакції згорають 
шкідливі домішки та частина вуглецю.
Потім або сталь розливають у готові форми, або 
ж роблять заготовки для подальшої прокатки.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ

1 .     МАШИНІСТ ДИСТРИБУТОРА

Цей фахівець відповідає за технологію 
виплавки сталі в конвертері. Він управляє 
поворотним механізмом, який називають 
дистрибутором, щоб подавати конвертер 
для завантаження та виливати з нього 
сталь. Потрібно бути надзвичайно 
уважним, адже йому доводиться  
повертати каструлю з десятками  
тонн гарячого металу.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

2 .  СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА 
 ТА ПІДРУЧНИЙ СТАЛЕВАРА

Ці робітники безпосередньо подають 
сировину до конвертера, а також «варять 
сталь» — регулюють процес плавлення  
під дією кисню.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

3 .  РОЗЛИВНИК СТАЛІ

Розливник займається технологічним 
розливанням сталі на спеціальній 
машині безперервного лиття заготовок 
та у виливниці (форми для створення 
зливків). Сталеві зливки набагато більші 
й важчі, ніж звичні для всіх золоті, адже 
з них будуть створювати величезні 
металеві форми.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Підготовка обладнання та матеріалів  
для розливання сталі

Управління технологічним процесом  
розливання сталі

Контроль якості продукції, що випускається

Технічне обслуговування та ремонт обладнання

Підготовка шихтових матеріалів до плавки 
в конвертері

Управління конвертерним процесом плавки

Технічне обслуговування конвертера

Підготовка та ведення процесу  
плавки в конвертері

Управління поворотом чаші  
та випуск сталі
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ПРОКАТКА 
МЕТАЛУ

Прокатка — це фінальний етап виготовлення 
металургійної продукції. Подібно до розкачування 
тіста, на прокатних станах заготовки сталі 
деформуються та перетворюються на великі блюми 
та сляби, а потім набувають різних знайомих нам 
форм: рейок, балок, листів, труб і інших видів 
продукції.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ

1 .     ОПЕРАТОР ПОСТА КЕРУВАННЯ СТАНОМ 
ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ

Оператор управляє майже ювелірним 
процесом технологічного потоку прокатки. 
Він стежить за процесом прокатки 
та подачею сталі на обробку, різання 
та відвантаження готової продукції.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

2 .  ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК  

Цей фахівець безпосередньо веде 
прокатку металу на прокатному станку. 
З-під такої металургійної «м’ясорубки» 
виходять красиві та рівні сталеві форми.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

3 .  РІЗАЛЬНИК МЕТАЛУ

Цей фахівець керує процесом різання 
металу в холодному або гарячому 
стані усіма можливими способами: за 
допомогою пил, ножиць, пресів та газових 
різаків.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Ведення технологічного процесу різання 
металопрокату на різних механізмах

Технічне обслуговування обладнання

Перевірка і налаштування стана

Підтримка стабільного процесу прокатки

Налагодження клітей (форм) для прокатки

Технічне обслуговування обладнання

Управління процесом прокатки та роботою 
головних двигунів стана

Спостереження за подачею і температурою металу

Регулювання швидкості прокатки

Технічне обслуговування обладнання

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 
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СЕРВІСНІ РОБОТИ
І ТРАНСПОРТУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В НАПРЯМІ 
Промислові підприємства у сфері металургії 
— це зазвичай величезні цехи або виробничі 
комплекси, наповнені високотехнологічним 
обладнанням, що працює цілодобово та виробляє 
тонни сировини та продукції щодня. Для такого 
налагодженого процесу кожне відхилення або 
несправність у роботі може коштувати багато 
мільйонів гривень. Тому на допомогу вузьким 
спеціалістам на виробництві приходять робітники 

широкого профілю: слюсарі-ремонтники, токарі, 
верстатники, зварювальники та електромонтери. 
Їхнє головне завдання — забезпечити безперебійну 
роботу підприємства.
Кожен із них, як справжній «промисловий лікар», 
має свою зону відповідальності: хтось діагностує 
«хвороби» обладнання, інші виготовляють 
«протези», а дехто проводить «лікування» 
та повертає всі процеси до життя.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЇ
1 .   СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

2.  ТОКАР

Цей фахівець забезпечує безперебійну робо-
ту обладнання і підтримує його у справному 
робочому стані. Для цього слюсар проводить 
ремонтні роботи, монтаж, демонтаж та об-
слуговування механічних частин обладнання 
підприємства. Також слюсар може спеціалізу-
ватися на складанні металоконструкцій.

Токарі — це справжні майстри ручної роботи 
і промислові «ювеліри». Якщо потрібна висока 
точність виготовлення металевих деталей,  
то до верстата стають саме вони.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Проведення ремонту, монтажу та демонтажу обладнання 

Обслуговування обладнання 

Слюсарна обробка деталей за кресленнями та ескізами

Виконання токарних робіт на універсальних верстатах 

Виготовлення складних і простих деталей за кресленнями

3 .   ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ  
З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ 

4 .  ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

5.  ЕЛЕКТРОМОНТЕР

7 .  МАШИНІСТ КРАНА

8.  МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА  
ТА ПОМІЧНИК МАШИНІСТА

6.  ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Заготівник слюди працює на всіх етапах підготовки 
флюсів, адже проводить контрольний огляд та вручну 
визначає якісні характеристики  
за видами слюди та родовищами.

Електрослюсар, на відміну від звичайного слюсаря, за-
ймається ремонтом та обслуговуванням механізмів елек-
тричних установок, тобто приладів, моторів, генераторів 
тощо. Електрослюсар добре розбирається, чому облад-
нання може працювати з перебоями або «перегоріти».

Електромонтер займається переважно 
налаштуванням та ремонтом електричних установок 
і прокладанням електромережі. Саме він створює 
шлях для електричного струму через кабелі, розетки 
та лічильники.

Кранівник працює з потужними вантажопідйомними 
кранами різних конструкцій. Такі фахівці потрібні для 
переміщення різних вантажів: металургійної сировини, 
чавуну або прокату. Головне для нього — це точність  
та виваженість, адже в його руках сотні тонн. 

Металургійну сировину та продукцію на далекі дистанції 
перевозять залізницею в довжелезних товарних потягах. 
Керувати процесом перевезення довіряють лише 
висококваліфікованим машиністам.

Цей фахівець надзвичайно затребуваний. Він справжній 
творець, адже може створити металеві конструкції усіх 
видів та форм. У його руках потужний, але дуже точний 
інструмент — зварювальний апарат. 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Комп’ютерне моделювання деталей 

Редагування керуючої програми, вибір режиму різання 
і налаштування параметрів обробки деталей 

Підбір інструментів для роботи верстата

Огляд електроустановок та іншого обладнання 

Проведення ремонту, монтажу та демонтажу обладнання

Проведення монтажу, ремонту, налагодження приладів 
та електромережі 

Забезпечення безперебійної та ефективної роботи 
електрообладнання

Керування тепловозом та маневрування  

Виявлення і усунення несправностей 

Екіпірування тепловоза

Керування вантажопідйомними кранами 

Технічне обслуговування кранів та механізмів

Проведення різних ремонтних робіт металоконструкцій  
та обладнання шляхом зварювання, наплавлення  
та різання металу  

Обробка зварних швів у процесі зварювання та різання  

Перевірка якості роботи та усунення дефектів
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ІНЖЕНЕРІЯ
ТА УПРАВЛІННЯ

Для ефективної роботи команди та правильного використання технології 
виробництва на підприємстві на всіх рівнях потрібні професійні управлінці 
та інженерні фахівці. 

НА РІВНІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ 
НЕСУТЬ КВАЛІФІКОВАНІ МАЙСТРИ ТА ІНЖЕНЕРИ.

1 .     МАЙСТЕР
Забезпечує виконання виробничих 
завдань і ведення технологічних процесів. 
У нього багато обов’язків: планування 
робіт, інструктаж працівників, контроль 
показників роботи ділянки, якості продукції 
та витрати матеріалів.

2 .     ІНЖЕНЕР
Виконує роботи з використанням 
обчислювальної техніки для проектування, 
інформаційного обслуговування, 
організації виробництва і технічного 
контролю. Саме інженер розробляє 
технічні документи та інструкції для роботи 
з різним обладнанням і матеріалами.

ЗА РОБОТУ ЦІЛОГО ЦЕХУ ВІДПОВІДАЄ ЙОГО НАЧАЛЬНИК,  
А ТАКОЖ КВАЛІФІКОВАНІ МЕХАНІКИ ТА ЕЛЕКТРИКИ ЦЕХУ.

1 .     НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ 
Керує виробничою і господарською 
діяльністю. Він контролює роботу 
команди цеху, якість продукції та витрати 
матеріалів. Його головне завдання — це 
підвищення ефективності роботи та якості 
виробленої продукції.

2 .     МЕХАНІК ТА ЕЛЕКТРИК ЦЕХУ
Забезпечують безаварійну і надійну 
роботу всіх видів устаткування 
цеху, його правильну експлуатацію, 
своєчасний і якісний ремонт.  
Для них важливо вести постійний 
нагляд і контроль.

НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ ВІДПОВІДАЮТЬ 
КВАЛІФІКОВАНІ КЕРІВНИКИ З ВИРОБНИЦТВА, ІНЖИНІРИНГУ,  
ТЕХНОЛОГІЇ І ЯКОСТІ.

1 .     ДИРЕКТОР З ВИРОБНИЦТВА
Відповідає за планування і виконання 
програми виробництва та відвантаження 
готової продукції в рамках затвердженого 
бізнес-плану і стратегічних планів 
підприємства. 

2 .     ДИРЕКТОР З ІНЖИНІРИНГУ
Відповідає за технічне забезпечення 
виробництва, а також удосконалення, 
реконструкцію і переобладнання 
устаткування в рамках стратегії 
розвитку підприємства.

Відповідає за підвищення якості продукції, 
робіт і наданих послуг у стратегії 
підприємства, розробляє документи та 
управляє командою служби технічного 
контролю. Його завдання — перевіряти 
досконалість усіх процесів виробництва 
та наближати їх до вимог стандартів 
та технічних умов.

3 .  ДИРЕКТОР З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКОСТІ   

46 47

ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ



51   Кар’єрний маршрут 
52  Історії успіху

ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ



КАР’ЄРНИЙ МАРШРУТ
У цій галузі працюють зазвичай 
великі компанії, які суттєво впливають 
на розвиток галузі в Україні та світі. 
Великі підприємства, відповідно, 
мають більше можливостей для 
професійного і кар’єрного зростання. 
Компанії стимулюють і підтримують 
розвиток кожного співробітника, 
незалежно від рівня посади. 
 
За кілька років роботи можна 
отримати унікальний досвід 
у цікавих і складних проектах, 
а також розпочати рух особистим 
кар’єрним маршрутом. Якщо цікаво 
управляти командою людей, то можна 
побудувати кар’єру керівника 
підприємства, а якщо подобається 
рости як  спеціаліст — на тебе чекає 
шлях експерта високого класу.

ГОЛОВНОЮ ОСОБЛИВІСТЮ 
ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ В ТАКІЙ 
КОМПАНІЇ, ЯК МЕТІНВЕСТ, 
Є ПРІОРИТЕТ КАНДИДАТАМ 
ІЗ СПІВРОБІТНИКІВ ВСЕРЕДИНІ 
КОМПАНІЇ, А ТАКОЖ 
ПРИЗНАЧЕННЯ НА КЕРІВНІ 
ПОСАДИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ВНУТРІШНІХ КОНКУРСІВ.

Наприклад, програма «Молоді 
лідери Метінвесту» — це кар’єрний 
ліфт для талановитої амбітної 
молоді. У програмі беруть участь 
молоді співробітники з вищою або 
незакінченою вищою освітою, 
які прагнуть до кар’єрного росту 
і розвитку. З 2013 року більше 300 
команд розробили і захистили 
проекти, близько 150 проектів прийнято 
до впровадження на підприємствах 
групи Метінвест. І найважливіше — 
проект дав можливість проявити себе 
і отримати кар’єрне просування більш 
ніж 500 молодим співробітникам.

1
УЧЕНЬ

СЛЮСАРА

5 МІСЯЦІВ

1
УЧЕНЬ 

ВАЛЬЦЮВАЛЬНИКА
СТАНА ГАРЯЧОЇ 

ПРОКАТКИ

ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК
СТАНА ГАРЯЧОЇ 
ПРОКАТКИ 4р.

2
ВАЛЬЦЮВАЛЬНИК

СТАНА ГАРЯЧОЇ 
ПРОКАТКИ 7р.

3
4 МІСЯЦІ1,5 РОКИДОСВІД РОБОТИ

НЕ МЕНЬШ

3
МАЙСТЕР

5 4
СТАРШИЙ МАЙСТЕР /
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКУ

ЗАСТУПНИК 
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ / 

ГОЛОВНИЙ 
СПЕЦІАЛІСТ ЦЕХУ

6
НАЧАЛЬНИК 

ЦЕХУ
ДИРЕКТОР 

ВИРОБНИЧОЇ 
ФУНКЦІЇ

7 8
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ 

КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ 
(ХОЛДИНГУ)

9
ДИРЕКТОР 
З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ

13
ГЕНЕРАЛЬНИЙ

ДИРЕКТОР 
КЕРУЮЧОЇ 
КОМПАНІЇ

СЛЮСАР 
РЕМОНТНИК
3 РОЗРЯДУ

2
2,5 РОКИ

СЛЮСАР 
РЕМОНТНИК
6 РОЗРЯДУ

3

ДИРЕКТОР
ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДИРЕКЦІЇ

12

ВІД РОБІТНИКА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГУ

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦІЇ КЕРУЮЧОЇ 

КОМПАНІЇ

11
ДИРЕКТОР

ПІДПРИЄМСТВА

10
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Я вчився на металурга, а працюю директором 
з персоналу підприємства. Та мої студентські 
роки в Приазовському державному технічному 
університеті зараз лише на користь, адже фахівця 
з персоналу, який знає, що й до чого робиться, 
складно обманути. 

Звичайно, в студентські роки я і не думав про 
сферу управління персоналом. Ми тоді точно  
не думали ні про що, окрім свободи. Але в 10 
класі я вже знав, що після закінчення школи піду 
в металургію, бо це дуже велика структура, в якій 
можна побудувати кар’єру.

Хоча моя мама працювала касиром на 
Азовсталі, розповідей удома про виробництво 
велося чимало. В основному я чув про молодих 
людей, які зробили кар’єру на підприємстві. Нехай 
я тоді не розумів структури заводу, компанії, але 
коли мама сиділа і захоплювалася, що хтось 
став у 35 років начальником великого цеху або 
управління, я розумів: металургія — це кар’єрні 
перспективи, до того ж хороший і стабільний 
дохід. Ну, і ще: я точно не уявляв себе у звичайних 
професіях — бухгалтером, торговим агентом чи 
офіціантом із підносом. І зараз, і тоді, я вважав, 
що справа сильної людини обов’язково має 
бути пов’язана з чимось важливим і серйозним, і 
металургія якраз саме те. 

Великі машини і агрегати мені були на той 
час знайомі лише з картинок, але вони вже 
пробуджували мою уяву лише тим фактом, що 
я ними управлятиму або якось із ними стикатимуся.

Історія почалася після працевлаштування на 
комбінат за програмою «Молодь-2011». Я прийшов 
електрозварником листів та стрічок четвертого 
розряду в трубоелектрозварювальному цеху. Все було 
по-новому та незвичайно. Мій керівник організував 
цікаву зустріч: вручив інструкції з охорони праці, каску 
і спецодяг, а також познайомив із наставником — 
викладачем теоретичного і практичного навчання, а ще, 
як виявилося пізніше, напарником.

Незабаром почалася буденність: дім — робота — дім.  
На роботі все стабільно. Технологічний процес — 
незмінний. І до колег у бригаді вже звик. Через деякий 
час я став ловити себе на думці, що часто запитую 
себе: чого реально хочу, що я можу запропонувати своїй 
ділянці, цеху, комбінату? І що можу отримати взамін? 
Почав активно цікавитися тонкощами виробництва 
цеху, подивився по-новому на свою ділянку і почав 
пропонувати ідеї для її розвитку, вдосконалення. 
А керівництво цеху не залишило мої ідеї непоміченими, 
і це було для мене найкращою нагородою.

Відпрацювавши в цеху близько шести місяців, я 
отримав підвищення розряду і поставив собі за мету 
домогтися більшого. Моя мрія була стати майстром з 
ремонту обладнання, як мій батько. Вакантної посади в 
моєму цеху не було, і я звернувся по допомогу до відділу 
кадрів, де мені запропонували перелік вакансій по 
всьому комбінату.

Після декількох співбесід із керівниками структурних 
підрозділів у 2013 році я став майстром з ремонту 
обладнання в Центральній лабораторії металургійного 
комбінату. Я зі своєю командою виконував поставлені 
завдання і реалізовував абсолютно нові ідеї. Активно 
брав і продовжую брати участь у корпоративних 

АРТЕМ МУТЕРКО
Директор з персоналу 
та соціальних питань 
«Запоріжвогнетрив»

ОЛЕГ КРАЙЧАК
Начальник відділу управління  
випробуваннями Маріупольського  
металургійного комбінату імені Ілліча

«ПРИНЦИП, ЯКИЙ МЕНІ 
ДОПОМІГ ДОСЯГТИ УСПІХУ:  
ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, — 
МАЄ БУТИ  ВИКОНАНО. ВСЕ,  
ЩО МАЄ БУТИ ВИКОНАНО — 
ТРЕБА ЗАПЛАНУВАТИ»

Будучи ще студентом, я взяв участь у проекті 
«Школа — ВНЗ — комбінат». Пройшов відбірне 
тестування, і потім ми два роки залишалися 
в аудиторіях після пар і навчалися. Нас усіх 
спеціально готували як майбутніх майстрів 
виробництва. Але після кризи 2009 року  
почалися зупинки обладнання, тому які там 
майстри — ми були щасливі вже від того,  
що нас взяли хоч робітниками! Але цей список  
у керівників залишився як резервний. Згодом 
мені зателефонували і запросили на співбесіду 
в дирекцію з персоналу комбінату, я зацікавився 
і вирішив спробувати свої сили. Пройшов 
необхідне стажування і почав працювати простим 
інженером. Далі перейшов у керуючу компанію 
вже як інженер першої категорії, а там працював 
менеджером. Далі був начальником відділу 
організаційного планування на комбінаті Ілліча, 
очолив управління компенсації та пільг і навіть рік 
виконував обов’язки директора з персоналу. І ось 
тепер на «Запоріжвогнетриві» я вже обіймаю цю 
посаду офіційно.

Щоб побудувати кар’єру, в молодої людини  
є маса шляхів розвитку: не вийде керівником —  
станеш хорошим експертом. У Метінвесті безліч 
можливостей! Простіше кажучи, це вам не кар’єра 
від мерчандайзера до старшого мерчандайзера... 
До того ж компанія надає тобі різні шляхи для 
зростання, гідну зарплату і, що важливо, соціальні 
пільги та гарантії.

проектах компанії. У третьому сезоні проекту «Молоді 
лідери» ми з командою зайняли одне з призових місць 
з охорони праці.

Минуло три роки. Мій безпосередній керівник, 
начальник лабораторії, прийняв рішення про відхід 
на пенсію і рекомендував мою кандидатуру на своє 
місце. Було страшнувато. Але я розумів, що на мене 
розраховують люди — мої керівники. І що на мені 
лежатиме велика відповідальність щодо ефективної 
роботи підрозділу. Адже ми останні перед кінцевим 
споживачем, хто тримає в руках готову продукцію 
комбінату. Принцип, який мені допоміг досягти успіху: 
все, що потрібно зробити, — має бути виконано. Все, 
що має бути виконано, — треба запланувати. На 
сьогоднішній день я займаю посаду начальника відділу 
механічних випробувань в управлінні випробувань.  
У моєму прямому підпорядкуванні дві механічні 
лабораторії, в яких розташовуються сім ділянок,  
що виконують приймально-здавальні випробування 
і контроль всього обсягу готової продукції комбінату  
та продукції, що надходить на комбінат, а також  
в структурі відділу є ділянка ремонту обладнання,  
яка виконує повний комплекс по обслуговуванню 
всього обладнання лабораторій.

Цей непростий шлях з 2011 року до сьогодні 
я пройшов завдяки підтримці близьких людей і колег, 
своєму власному прагненню до розвитку, при цьому 
використавши інструменти, надані компанією.  
А це «Щорічна оцінка персоналу», «Кадровий резерв», 
Центр оцінки потенціалу та розвитку, програма 
«Молоді лідери Метінвесту». Думаю, без підтримки 
компанії неможливо було б у повному обсязі розвивати 
свій потенціал.

ІСТОРІЇ УСПІХУ
«У 10 КЛАСІ Я ВЖЕ ЗНАВ,  
ЩО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ 
ПІДУ В МЕТАЛУРГІЮ, БО ЦЕ ДУЖЕ 
ВЕЛИКА СТРУКТУРА, В ЯКІЙ 
МОЖНА ПОБУДУВАТИ КАР’ЄРУ»
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«ВИБІР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
В МЕНЕ БУВ НА 200%
УСВІДОМЛЕНИМ: Я ЗНАВ,  
НАВІЩО ЙДУ І ЩО Я ХОЧУ ТАМ
ОТРИМАТИ – ЗРОЗУМІТИ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА»СВІТЛАНА АМПІЛОГОВА

Головний бухгалтер заводу 
«Запоріжсталь» 

ІВАН АЛЕКСЄЄВ
Начальник відділу виробництва 
Запорізького ливарно-механічного 
заводуІСТОРІЇ УСПІХУ

До вибору професії йшла поступово, 
спираючись на здібності та прислухаючись до 
того, що я люблю робити. В моїй родині немає 
металургів, бухгалтерів чи економістів. Я росла 
в сім’ї військових, тобто все вирішувала сама, і 
відповідальність за все несла сама. В дитинстві 
бачила себе слідчим або льотчиком. Але, як я тоді 
вважала, керувати літаками занадто  
далека мрія. 

У школі зрозуміла, що найкращими предметами 
для мене є математика, економіка, інформатика 
та право. Тому вибір професії сформувався 
однозначно — бухгалтерський облік. Навчаючись 
на третьому курсі Запорізького національного 
університету, я зрозуміла, що зробила правильний 
вибір професії і хочу працювати на великому 
комбінаті міста, тому поставила це за мету ще до 
закінчення навчання. 

За час роботи на Запоріжсталі пройшла шлях 
від молодого спеціаліста бухгалтера-стажера до 
головного бухгалтера комбінату. Першим кроком у 
професії був облік розрахунків із персоналом. Це 
доволі всебічний напрям, адже заробітна плата 
та податки з неї — не тільки бухгалтерський облік, 
а й відповідальність за дохід кожної людини. Вже 
через деякий час стала інспектором контрольно-
ревізійного управління (КРУ) комбінату. В цьому 
напрямі збулась мрія дитинства — слідчий. КРУ 
дозволило мені розвиватись в іншому напрямі, це 
вже був аудит, інспектування діяльності структурних 
підрозділів. Ще декілька років очолювала відділ 
обліку кредиторської заборгованості та відділ 

Моя кар’єра розпочалася після армії, коли я 
прийшов працювати на комбінат «Запоріжсталь» 
у цех металоконструкцій. День за днем, поступово 
поринаючи в роботу, мені ставало все цікавіше: 
як же виготовляються ці самі конструкції, як 
виплавляється сталь з якої виходить листовий 
та профільний прокат. Тому для своєї подальшої 
освіти я вирішив обрати інженерний напрямок у 
металургії. 

Дізнався, що освіту інженера чорної металургії 
можна отримати в Запорізькій державній 
інженерній академії, і відповідно туди я і вступив у 
2007 році. Виходить, що вибір навчального закладу 
в мене був на 200% усвідомленим: я знав, навіщо 
йду і що я хочу там отримати – зрозуміти технології 
виробництва. 

Поступово я навчився читати креслення, вивчив 
технології виплавки сталі, процес виготовлення 
листа та профілю. Крім того, я розумів, що навчання 
важливе не тільки для професійного, а й для 
особистісного зростання. Студентство - чудова 
пора: нові знайомства, цікаві викладачі, маса 
інформації. Згодом на посадах керівника цеху та 
начальника відділу з виробництва  
я переконався – ніякі знання не бувають зайвими, 
вся інформація, яку нам давали в академії, так чи 
інакше допомагає в роботі.

Звичайно, що одразу після навчання новачку 
на виробництві може бути складно (до цього треба 
бути готовим), але це точно цікаво. Пам’ятаю 
свої перші дні в цеху: величезні крани, машини, 
обладнання, нові завдання, оточення... Розгубитися 
цілком реально!

обліку фінансових операцій та фінансової звітності. 
Це був етап нових можливостей: аналіз фінансового 
стану підприємства, повний супровід аудиту 
фінансової окремої та консолідованої звітності, 
згідно з міжнародними стандартами фінансової 
звітності. 

Обертаючись на 10 років назад, розумієш: якщо 
є нестримна жага до нових знань, прагнення  
до високого професіоналізму та любов до своєї 
справи, то дійсно можливе швидке зростання 
у професії. Також важливу роль у моєму 
професійному зростанні відіграв чудовий ментор та 
команда професіоналів. 

Світ змінюється в бік глобалізації економічних 
ринків, кордони розширюються, тому сьогодні 
бухгалтер повинен привносити в свою роботу 
елементи творчості, щоб у рамках законів 
планувати діяльність підприємства і добиватися 
позитивного фінансового результату. Думати ніколи 
не нудно!

На завершення можу сказати, що у молоді 
сьогодні багато можливостей для розвитку в 
професійному плані, але для цього потрібна 
активна життєва позиція та велике бажання 
розвиватися. Важливо мати прагнення до 
підвищення професійного рівня та готовність 
перемагати, не маючи страху перед невдачами.

Але на щастя за кожним новеньким 
закріплюється адаптер і наставник. Це як 
вихователь і нянька в дитячому садку. Адаптер 
допомагає соціалізуватися на новому місці: 
зорієнтуватися, познайомитися з колективом, 
пройти необхідні інструктажі, оформити обліковий 
запис тощо. Наставник – головний помічник у всіх 
професійних питаннях. Так що у кожного новачка 
нашої компанії допомога дуже потужна. 

Після адаптації час працювати над своєю 
кар’єрою. Для цього потрібно постійно розвивати 
свої професійні компетенції, брати участь у 
виробничих проектах і програмах, командах 
безперервного вдосконалення, знаходити шляхи 
оптимізації виробничих процесів. Це не складно,  
це все народжується природно, якщо людині 
цікава її професія.

Натомість, компанія винагороджує інтерес до 
роботи, не лише надаючи можливість розвиватися 
професійно, а й урізноманітнити відпочинок, 
використовуючи переваги індивідуального 
соціального пакету. Кожен співробітник з переліку 
запропонованих пільг може обрати ті, які йому 
найбільш цікаві.  Мені і моїй родині соцпакет 
дозволяє підтримувати здоровий спосіб життя, 
відвідуючи фітнес-центр. Також ми користуємося 
можливостями відпочинку в розважальних закладах 
міста, а влітку вирушаємо по пільговій путівці 
на море. Можливостей багато, і враховуються 
інтереси різних людей.

Стабільність, реальні можливості кар’єрного 
росту, індивідуальний соціальний пакет – все це та 
багато іншого чекає на тебе саме у нашій компанії.

«У МОЛОДІ СЬОГОДНІ БАГАТО 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ  
В ПРОФЕСІЙНОМУ ПЛАНІ, АЛЕ 
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНА АКТИВНА 
ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ТА ВЕЛИКЕ 
БАЖАННЯ РОЗВИВАТИСЯ»
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ДЕ ЗДОБУТИ  
ЯКІСНУ ОСВІТУ?

Для учня, що мріє про кар’єру в галузі металургії, найпершим кроком 
є планування подальшої профільної освіти. Сьогодні у нас у країні 
існує безліч навчальних закладів різних рівнів, до завдання яких 
входить підготовка технічних спеціалістів, інженерів та робітників 
гірничо-металургійної промисловості. Однак найбільше з них 
зосереджено в містах, де розташовано виробництво: Запоріжжя, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Маріуполь та Авдіївка.

ЗАПОРІЖЖЯ

КАМ’ЯНСЬКЕ ДНІПРО

Запорізький професійний ліцей автотранспорту 

Запорізький професійний ліцей залізничного 
транспорту 

Запорізький гідроенергетичний коледж 

Запорізький будівельний центр професійно-
технічної освіти 

Запорізький електротехнічний коледж 

Запорізьке вище індустріально-політехнічне 
училище  

Запорізька державна інженерна академія 

Запорізький професійний ліцей 

Запорізький політехнічний центр  
професійно-технічної освіти 

Запорізький правобережний  
професійний ліцей  

Запорізьке машинобудівне вище  
професійне училище 

Запорізький металургійний коледж 

Запорізький будівельний коледж 

Запорізький національний університет 

Національний університет  
«Запорізька політехніка».

Кам’янське вище професійне училище 

Придніпровський державний 
металургійний коледж 

Кам’янський енергетичний технікум 

Кам’янський індустріальний коледж 

Дніпровський державний технічний 
університет.

Національна 
металургійна  
академія 
України
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КРИВИЙ РІГ

Інгулецький професійний ліцей 

Криворізький професійний гірничо-
електромеханічний ліцей 

Криворізький професійний транспортно-
металургійний ліцей 

Криворізький технікум Національної 
металургійної Академії України 

Криворізький гірничо-електромеханічний 
коледж 

Індустріальний коледж ДВНЗ «КНУ» 

Криворізький професійний гірничо-
технологічний ліцей 

Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування 

Центр підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів N01 

Криворізький професійний гірничо-
технологічний ліцей 

Криворізький професійний будівельний ліцей 

Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ» 

Гірничий коледж ДВНЗ «КНУ» 

Автотранспортний коледж ДВНЗ «КНУ» 

Інгулецький коледж ДВНЗ «КНУ» 

Український політехнічний технікум 

Криворізький професійний гірничо-
металургійний ліцей 

Індустріальний технікум ДВНЗ «КНУ» 

Криворізький металургійний інститут 
Національної металургійної академії України 

Криворізький національний університет
Дружківський професійний ліцей 

Донецький національний технічний університет 

Авдіївське професійно-технічне училище 

Костянтинівський індустріальний  
технікум 

Краматорське вище професійне  
училище 

АВДІЇВКА

МАРІУПОЛЬ

 Маріупольський електромеханічний технікум 

Маріупольський професійний ліцей 
автотранспорту 

Маріупольський професійний ліцей будівництва 

Маріупольський машинобудівний коледж  
ДВНЗ «ПДТУ» 

Маріупольський механіко-металургійний 
коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

Приазовський державний технічний університет

Маріупольський будівельний коледж 

Маріупольське вище металургійне 
професійне училище 

Маріупольський професійний 
машинобудівний ліцей 

Маріупольський професійний ліцей 

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

Маріупольський центр  
професійно-технічної освіти
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ПРОГРАМИ
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 

Щоб зацікавити дітей вивчати точні науки і заохотити до збереження навколишнього 
середовища, підприємства періодично реалізують цікаві проекти для школярів.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ПРОГРАМА METINVEST STEELCRAFT
Щоб ознайомити школярів 9 класів 
із дефіцитними технічними професіями 
та профільними навчальними закладами, 

Метінвест проводить профорієнтаційне 
шоу з техновиставкою, яке розкриває суть 
професій в ігровому форматі.

STEM-ТАБОРИ 
Щоб прищепити дітям здатність мислити 
нестандартно і розвинути інтерес 
до природничих наук, Метінвест  
влаштовує літні STEM-табори. 

В ігровій формі діти виконують різні 
місії, пов’язані з гірничо-металургійним 
виробництвом.

ПРОЕКТ «ЕКОШКОЛА #ЗЕЛЕНИЙ» 
Цей проект є пізнавально-виховною 
програмою від громадської спілки «ЗЕЛЕНИЙ 
ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ» для шкіл міста Запоріжжя, 
що мають природознавче або екологічне 
спрямування. В рамках програми пройшли: 

екологічна інтелектуальна гра «Що? Де? 
Коли?», конкурс суботників на пришкільних 
територіях, міська екологічна учнівська 
конференція, а також спортивно-розважальна 
гра «Зелені старти».
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ПРОГРАМИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Після отримання освіти або ще під час навчання важливим кроком для майбутнього 
фахівця є проходження практики або стажування на підприємстві, а також участь 
у різноманітних конкурсах. Це допоможе отримати практичні знання і необхідний 
досвід роботи. А великі металургійні компанії, такі як Метінвест, роблять усе, щоб 
талановита молодь отримала найкращі умови. 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МЕТІНВЕСТУ 
Навчатися на технічних спеціальностях 
престижно! Метінвест мотивує найкращих 
студентів під час їх навчання в університеті.
І з вересня кожного року для студентів 
технічних спеціальностей стартує 
стипендіальна програма, яка охоплює 
більше 1000 осіб і п’ять закладів вищої 
освіти:

ПРОГРАМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ
На сьогодні у професійно-технічних закладах 
і коледжах досить поширені програми поєднання 
навчання та практики на виробництві — дуальна 
освіта. Однак подібні практики вже починають 
впроваджуватись і у вищих навчальних закла-

дах. Наприклад, Метінвест реалізує таку про-
граму в Приазовському державному технічному 
університеті, Запорізькому та Криворізькому 
національних університетах, а також у Доне-
цькому національному технічному університеті.

СТУДЕНТСЬКІ КЕЙС-ЧЕМПІОНАТИ З ВИРІШЕННЯ 
РЕАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ 
Будь-який студент може спробувати себе 
у вирішенні реального кейсу від компанії 
Метінвест на платформі casers.org. Ідеї молоді 

оцінює топменеджмент компанії, обирає 
переможців та запрошує їх на стажування 
або пропонує повноцінну роботу.

ПРОГРАМА «АГЕНТИ МЕТІНВЕСТУ»
Активні студенти можуть стати амбасадорами 
компанії: розповідати про її можливості 
та заходи, допомагати іншим студентам 
у виборі спеціальності та працевлаштуванні. 

Агенти отримують додаткові переваги 
та бонуси від компанії: участь у навчальних 
семінарах і тренінгах, абонементи 
на спортивні секції та інші корисні подарунки.

Приазовський державний технічний університет 

Запорізький національний університет 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

Криворізький національний університет 

Криворізький металургійний інститут Національної 
металургійної академії України
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Металургійна кухня —  
  http://metinvest.tilda.ws/steelmaking

2.  Infographic: 7 ways steel is used in everyday life —  
http://www.mining.com/web/7-ways-steel-is-used-in-everyday-life

3.  World Steel Association. About steel —  
https://www.worldsteel.org/about-steel/steel-facts.html

4. Атлас професій - 
  http://profatlas.com.ua

5.  Fedsteel: Will the steel industry be taken over by robots —  
https://www.fedsteel.com/our-blog/ 
will-the-steel-industry-be-taken-over-by-robots

Іноді буває складно прийняти правильне рішення, особливо, якщо це вирішує твоє 
майбутнє.  Саме тому ми створили цей буклет – щоб у першу чергу допомогти тобі 
визначитися з майбутньою професією.

ТИ МОЖЕШ ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ СВОЄЇ МРІЇ ТА СТАТИ 
НАЙКРАЩИМ У СВОЄЇ СПРАВІ. ТИ МАЄШ ДЛЯ ЦЬОГО 
УСЕ НЕОБХІДНЕ: МЕТУ, СИЛУ ДУХУ ТА НАЙГОЛОВНІШЕ – 
НАШУ ПІДТРИМКУ.

«Метінвест» стимулює кожного ставати 
майстром своєї справи, бути затребуваним 
професіоналом у нашій країні. Ми даємо 
дійсно безмежні можливості для росту 
кар’єри, коли абсолютно з будь-якої позиції 
працівник може зайняти місце у ТОП-
менеджменті компанії. Ми вчимо швидко думати 
та  вирішувати проблеми будь-якої складності.

Кожного року ми працевлаштовуємо майже 
2 тисячі молодих спеціалістів і прагнемо тільки 
збільшувати цю цифру. Тому, «Метінвест» чекає 
саме тебе – цілеспрямовану, амбітну людину, 
яка прагне розвиватися, створювати інновації 
та будувати майбутнє не тільки гірничо-
добувної галузі, а й України в цілому!

НА СЬОГОДНІ 35% 
ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ 
– ЦЕ МОЛОДЬ.

6766




	METINVEST_METAL_cover
	METINVEST_METAL_2-17_new
	METINVEST_METAL_18-29_new
	METINVEST_METAL_30-55_new
	METINVEST_METAL_56-67_new



