У День знань Львівська філія
Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відкрила свої
двері для 92 першокурсників, які
відтепер носитимуть горде
звання студента. Окрім новобранців та студентів, цього
дня залізнична альма матер
вітала в своїх стінах поважних гостей – начальника ДТГО
“Львівська залізниця”, керівників підрозділів магістралі.

Урочистості з нагоди початку
нового навчального року традиційно розпочалися із виконання Гімну
України. До присутніх звернувся
ведучий заходу, заступник декана
факультету Львівської філії Микола
Баб’як: “Цей день для вас, дорогі
першокурсники, стане пам’ятним,
адже ви стали студентами шанованого навчального закладу, який вже
восьмий десяток років готує інженерів залізничного транспорту. Для
вас починається нове, цікаве і відповідальне студентське життя ”.
Привітав першокурсників і директор Львівської філії ДНУЗТу
Степан Довганюк: “Сьогодні у вашому житті, дорогі першокурсники,
визначна подія. Однак стати студентом – ще не означає стати фахівцем. Попереду у вас наполеглива й
непроста робота. Будуть на вашому
шляху й різкі повороти, і круті підйоми, і стрімкі спуски, але все це ви
успішно подолаєте за умови, що
матимете бажання здобувати знання, які вам потрібні в майбутньому.
Наступного року університету виповнюється 80 років, а нашій філії всього лише 13, але в нас є всі умови для
того, щоб ви стали справжніми фахівцями. Маємо хорошу лабораторію,
добре обладнані лекційні аудиторії,

Першого вересня цього року
у Львівському технікумі залізничного транспорту 69-й раз
відкрилася урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року. Цього року студентами
технікуму стали 638 хлопців та
дівчат, з них 328 – денної форми
навчання, 310 – заочної.
Директор технікуму Ярослав
Чорний першим привітав першокурсників із Днем знань та початком навчального року:
– Незабаром наш технікум святкуватиме 70 років з часу заснування.
Нам приємно, що в цих стінах навчалося майже все керівництво нашої
магістралі. Це і начальник залізниці
Михайло Мостовий, і перший заступ-
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бібліотеку, читальний зал. Хочу
подякувати керівництву залізниці
та особисто її керівнику Михайлові
Мостовому за допомогу нашому
навчальному закладу, без якої ми
не змогли б якісно навчати студентів. Навіть зараз, у такий важкий для
залізниці час, вони все одно про нас
піклуються. Минулого року ми отримали нову навчальну літературу на
суму понад 30 тис. грн”.
Із побажаннями міцного здоров’я,
доброго навчання до першокурсників звернувся начальник Львівської
залізниці
Михайло
Мостовий:
“Сьогодні ви переступили поріг цього навчального закладу, щоб через 5
років вийти з нього професіоналами,
адже нашій галузі потрібні тільки професіонали. Минулого року я був змушений видати наказ про тестування
випускників навчальних закладів,
тому що, на превеликий жаль, багато випускників мають дуже низький
рівень знань і не можуть працювати
в галузі. Цього року тестували 704
випускників залізничних інститутів,
університетів, технікумів, і лише 367
із них успішно склали тести і вже
працевлаштовані. Саме тому я за-

ник начальника залізниці Богдан Піх
та багато інших керівників. Усім їм
наші викладачі передали не лише
свій досвід та знання, але й своєю
працею, своїм натхненням вселили
в серця повагу й любов до залізничного транспорту.
Важко повірити, що через кілька
років ці юнаки і дівчата, які вишикувалися нині на святковій лінійці,
водитимуть локомотиви, керуватимуть рухом поїздів, автоматикою і
зв’язком...
Ярослав Чорний подякував
керівництву залізниці та структурних
підрозділів за виділені кошти, завдяки яким у технікумі відремонтували
навчальні аудиторії, гуртожиток,
обладнали два кабінети – бухгал-

кликаю вас вчитися – зараз це ваше
єдине завдання. У цьому році ми
надсилали листи батькам-залізничникам, діти яких навчаються тут, але
не мають бажання добре вчитися. Я
попередив батьків, що їхні діти не
будуть працевлаштовані через низький рівень знань. Вам належить стати професіоналами, починати свій
трудовий шлях із нижчих посад, для
того, щоб потім досягти вершин.
Як відомо, кадри вирішують
все, від них залежать і наші успіхи.
У нелегкий для залізниці час нашим
основним завданням було зберегти
колектив, і ми з цим справилися.
Дорогі першокурсники, бажаю
вам успіхів, удачі, працелюбства.
Щастя вам і хай вас Бог оберігає!”
Привітав першокурсників і вручив їм головні атрибути студентства
– студентський квиток та символічний ключ від країни Знань – декан
факультету Львівської філії Василь
Копитко.
Право отримати символічний
ключ від країни Знань надали студентам-першокурсникам Оксані Юроці
та Олексію Николайчуку, а студентський квиток – Зоряні Левицькій та

терського обліку та української мови
й права, а також за постійну допомогу в підготовці технікуму до навчального року.
За доброю християнською традицією отець Роман, поблагословивши студентів на добре навчання, на
здоров’я, щасливе й радісне життя,
окропив їх та викладачів свяченою
водою.
Участь в урочистостях узяли
поважні гості – перший заступник
начальника залізниці Богдан Піх,
заступник начальника служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань Степан Когут, начальник
служби сигналізації і зв’язку Роман
Залізняк,
заступник начальника
служби локомотивного господарс-

Михайлові Тиркалу. Клятву студента
виголосили першокурсники Мар’яна
Борух та Андрій Нога.
Як зауважив у коментарі
“Львівському залізничнику” директор Львівської філії ДНУЗТу Степан
Довганюк, першокурсниками цього
року стали 92 студенти стаціонарної форми навчання та 125 – заочної: “Хорошу підготовку одержали
абітурієнти, які навчалися на курсах
довузівської підготовки, приблизно
80% з них стали нашими студентами. Ці абітурієнти не мають пільг при
вступі, але завдяки курсам вони належно підготувалися до зовнішнього тестування і вступили. Хочу зазначити, що цього року, наприклад,
на спеціальність “Організація перевезень і управління на залізниці” із
10 бюджетних місць на шість вступили абітурієнти, які мали цільові
скерування, а на 13-ох бюджетних
місцях на спеціальність “Залізничні
споруди і колійне господарство” таких студентів вісім. Це студенти, які
в майбутньому гарантовано будуть
забезпечені роботою. Зазначу, що
із скеруваннями до нас приходять
діти не зі Львова, а з віддалених ку-

тва Олександр Мельничук, начальник станції Клепарів Володимир
Загалюк, начальник відділу кадрів
локомотивного депо Львів-Захід
Любов Стоян.
До студентів звернувся перший
заступник начальника залізниці
Богдан Піх:
– Ще в 1972 році, як і ви нині, я
обрав роботу на залізниці і вступив до
залізничного технікуму. Думаю, що
всі молоді люди, які присутні на урочистій лінійці, також свідомо вибрали
для себе професію залізничника. Це
- непроста професія, вона стосується
однієї з важливих галузей народного
господарства, що вимагає суворої
дисципліни, найвищого рівня відповідальності за безпеку перевезення

точків нашого регіону. Вступають до
нас навчатися й наші сусіди – студенти Міжрегіонального училища
залізничного транспорту, причому
не лише на заочну форму навчання, цього року п’ятеро осіб вступили на денну форму навчання. Є й
такі студенти, які до нас вступають
на заочну форму навчання на контрактній основі, а в училище – на
стаціонар із бюджетним забезпеченням. Після закінчення училища
вони здобувають робочу спеціальність, йдуть на роботу і ще продовжують навчання в нас. Щодо нового
навчального року, то ми виконали
всі ліцензійні зобов’язання, групи
укомплектовано, тож тепер лише
надіємося, що наші першокурсники будуть добре та наполегливо
вчитися”.
Святкові урочистості швидко
добігли кінця. Першими до приміщення філії університету зайшли
студенти-першокурсники, для яких
цей день став початком дорослого,
самостійного й такого цікавого студентського життя.
Галина КВАС
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

вантажів та пасажирів, за виконання поставлених державою завдань.
Адже без транспортної системи
економіка держави працювати не
може. Тому вітаю вас із правильним
вибором у своєму житті. Сподіваюся,
у недалекому майбутньому ви станете працівниками нашої залізниці, а,
можливо, інших залізниць України.
Адже рівень, фаховість викладацького складу цього залізничного технікуму – дуже високі, і спеціалісти,
які закінчили цей технікум, завжди із
честю виконують покладену на них
місію. Залізниця працює нині в умовах кризи, та сподіваємося, що через
рік-два криза мине, і ми чекатимемо
на вас із відкритими обіймами, аби ви
змогли приступити до роботи.
Першокурсники урочисто виголосили клятву студентів, а директор технікуму вручив їм атрибути
студентства – символічний ключ до
країни Знань та студентський квиток, аби гідно нести звання студента
Львівського технікуму залізничного
транспорту.
На жаль, кожне свято завершується, проте, на першокурсників
чекають цікаві студентські будні, до
яких їх покликав перший дзвоник.
Урочистості та гарного настрою
того дня додавав присутнім оркестр
Західного територіального командування внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України під керівництвом Ігоря Тинітовського.

Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

