Часто на запитання:
“Чим Ви керувались, коли
вступали до Львівського
технікуму залізничного
транспорту?”, – можна почути відповідь,
що технікум – потужна
навчальна база та гарний старт для здобуття залізничної освіти і
для працевлаштування.
Адже випускники технікуму високо цінуються
не лише на залізниці, а й
на підприємствах різних
форм власності.

Заглянемо в історію технікуму. 1940-й рік. Наказом
Народного комісаріату шляхів
сполучення утворено Львівський
технікум залізничного транспорту. На 1940/41 навчальний рік
проведено прийом за спеціальностями: “Паровозне господарство”, “Рух та вантажна робота”,
“Транспортний зв’язок”. В організації роботи технікуму брала
участь команда кращих керівників та викладачів. Цікавим фактом є те, що сам будинок по вул.
Снопківській, 47, у якому розташований технікум, зведено в
1910 році. Отже, у цьому році
будівлі виповнюється 100 років!
Приємно чути розповіді студентів, що, навчаючись у технікумі, вони продовжують родинну
традицію: у когось старший брат
чи сестра – випускники технікуму, у когось – батьки. За всі роки
діяльності технікум підготував
для залізничного транспорту
понад 43 тисячі спеціалістів.
Велика кількість випускників
обійняла керівні посади на залізниці. Зокрема, Анатолій Палюх,
Богдан Піх, Михайло Мостовий,
Іван Груник, Леонід Ткачук,
Ярослав Федак, Олександр
Левицький, Зіновій Заньків,
Роман Залізняк та багато інших.
Як не пишатись технікуму своїми
випускниками-вихованцями?!
Педагогічний колектив технікуму очолює директор – Євген
Ярославович Чорний – почесний залізничник, відмінник освіти України. Завдяки його старанням технікум, незважаючи
на поважний вік, щороку оновлюється. Виконуються ремонти
навчального корпусу та гуртожитків, закупляється навчальна
література, меблі, комп’ютерна
техніка, оновлюється спортивний інвентар. Просторі аудиторії,
у яких комфортно та затишно,
добре пристосовані для навчання. Однак те, як студент засвоїть
матеріал, залежить і від викладача. У технікумі багато викладачів-практиків із вищою та першою категоріями, є магістри та
доценти, які навчають студентів
за власними підручниками.
Заступник директора з навчальної роботи Віталій Адамович
Білий – почесний залізничник,
відмінник освіти України, до-

них призові місця.
Цікаво спостерігати за нашими студентами, коли урочисті
і схвильовані стоять вони на
лінійці першого вересня. Їхні очі
сяють передчуттям початку нового цікавого періоду – студентського життя. Та швидко пролітають студентські роки. Настає
довгоочікуваний день вручення
дипломів. Серце студента наповнює радість: здійснилась
заповітна мрія, він – спеціаліст,
але усім випускникам сумно йти
з технікуму, наче з рідного дому.
Однак попереду не манш цікава
подорож у самостійне доросле
життя… Багато хто з випускників
технікуму продовжує навчання
в Українській державній академії залізничного транспорту в
Харкові чи у Дніпропетровському
національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Швидко лине час: рік – за роком, ювілей – за ювілеєм. Ось і пекладає всіх зусиль для вдосконалення навчального процесу.
Студенти з цікавістю проходять
поточні та випускні тестування в
ліцензійній програмі “Колоквіум”.
Порівняно з іншими видами підсумкових занять переваги тестування полягають у тому, що
викладачі можуть за короткий
термін перевірити і якість засвоєння нового матеріалу, і базу
знань всього пройденого курсу.
Для студентів метод тестування
теж зручний: для вибору правильної відповіді потрібно за допомогою питань та ключових слів
вибрати з вивченого матеріалу
потрібну інформацію.
Обравши для себе технікум,

15 річницю від дня заснування!
Завідуюча відділенням Людмила
Михайлівна Полозова зазначила,
що, починаючи з нового навчального року, студенти відділення
будуть отримувати ще й робітничу професію – товарний касир,
що дає можливість працевлаштуватись на залізниці. До того ж,
студенти вивчають програму “1С:
Бухгалтерія”, яка використовується для ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах. Під час
навчання особлива увага звертається на практичні заняття, на
яких розв’язують задачі, заповнюють первинні документи та
бланки звітності, тобто виконують всю роботу бухгалтера.

абітурієнт може визначитись
серед таких спеціальностей:
“Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті”, “Організація
перевезень і управління на
залізничному
транспорті”,
“Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового
рухомого складу”, “Технічне обслуговування і ремонт пристроїв
електропостачання залізниць”,
“Бухгалтерський облік”. До речі,
денне відділення “Бухгалтерський
облік” цього року святкує свою

Заступник директора з виховної роботи Зоряна Зеновіївна
Данилик дбає про те, щоб студенти розвивалися всебічно,
збагачували свій духовний світ.
Для вирішення цих питань діє
студентська рада. Студенти із
задоволенням беруть участь у
різних конкурсах, організовують
вечори, виставки робіт, походи
в театри, музеї, часто влаштовуються спільні вечори із музеєм
ім. М. Грушевського. У технікумі
навчаються талановиті діти, які
вміють і майстерно намалювати
стінгазету, і виготовити вишука-

ний букет ікебани.
У процесі навчання важливе
значення має і фізичний розвиток студентів. Як зазначила
керівник фізичного виховання
Надія Григорівна Матвіїв, у технікумі діють спортивні секції з
волейболу, настільного тенісу,
гирьового спорту, баскетболу,
футболу, шахів, а тому кожен
студент може обрати собі якийсь
із цих видів спорту. Студенти
технікуму, які демонструють найкращі спортивні результати, входять до складу збірних команд,
що беруть участь в обласних
змаганнях і нерідко посідають на

регорнуто ще одну сторінку в багаторічній історії технікуму, за нею
– нова. Нехай заповнять її цікаві
та яскраві події! Процвітання тобі і
надалі, рідний наш технікуме!
Олена ТКАЧЕНКО, викладач
Львівського технікуму
залізничного транспорту
На фото: столітня споруда
технікуму; студенти під час
практичних занять вивчають
конструкцію пульта управління
тепловоза; заняття писанкарством на дозвіллі; перед
стартом спортивних змагань.
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