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Енергетика визнана приоритетною галуззю на найближчі роки
в нашому регіоні, який виробляє до 28% електроенергії в Україні.
Підприємства гідроенергетики повністю зберегли робочі місця і досить
високу заробітну плату. Випускники спеціальності мають перспективу
одержання надійного престижного робочого місця.
Гідромеханізація – це ефективний, екологічний вид виконання
земляних і гірничих робіт. В Україні способом гідромеханізації
створені штучні території у містах Київ, Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Запоріжжя (мікрорайон Південний), намиті греблі
гідровузлів Дніпровського каскаду електростанцій, створені ставки –
охолоджувачі теплових й атомних електростанцій, підтримуються у
належному стані шламові господарства металургійних заводів і
гірничих підприємств.
Запорізький гідроенергетичний коледж ЗДІА – єдиний в
Україні навчальний заклад, що здійснює підготовку техніка
електромеханіка з обслуговування засобів гідромеханізації.
Великий професійний досвід викладачів, сучасна навчальна база
дають змогу студентам під час навчання одержати глибокі професійні
знання та практичні навички, що необхідні для оволодіння
спеціальністю електромеханіка з ремонту й експлуатації механічного та
електрообладнання. Сучасна лабораторна база дозволяє проводити
дослідження,
практичне
вивчення
виробничих
процесів
безпосередньо на діючому обладнанні.
Кваліфікація техніка електромеханіка є універсальною, тому
випускники працюють за фахом практично на всіх провідних
підприємствах міста Запоріжжя (Обленерго, Укрелектромонтаж,
Запоріжсталь, Запорожкокс тощо) на посадах майстра, керівника
підрозділу, цеху.
Найбільш сумлінні та здібні студенти, що навчаються в коледжі,
можуть паралельно здобувати другу освіту за спеціалізаціями
«Маркетингова діяльність», «Комп’ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації».
Випускники спеціалізації ОЗГ можуть продовжити навчання за
скороченим терміном у Запорізькій державної інженерної академії
(ЗДІА) та Запорізькому національному технічному університеті
(ЗНТУ).
Диплом техніка електромеханіка – це можливість одержати
роботу на провідних підприємствах міста, області, України!

