Нещодавно юні залізничники Львівської дитячої залізниці приймали гостей – колег
із Запоріжжя. На дитячій залізниці того дня відчувалися
нотки хвилювання, адже попереду дітей обох залізниць чекало спільне відкриття руху
і змагання в інтелектуальній
грі “Брейн-ринг”.
В одному з кабінетів я побачила велике скупчення дітей. Як
з’ясувалося, львівські і запорізькі
юні залізничники записували у
спеціальному журналі своє ім’я та
прізвище і залізничну професію
на дитячій залізниці. Як пояснив
майстер виробничого навчання
Юрій Маланчук, який курував процес, це називається розстановкою
– кожна дитина знає своє робоче

Обмінялися досвідом
із запорізькими колегами
місце. Діти радісно вибігали надвір і з нетерпінням чекали початку
відкриття руху. А тим часом майстер виробничого навчання Оксана
Філь пояснювала юним гостям, як
працює релейна напівавтоматична система блокування, адже на
Запорізькій дитячій залізниці вона
автоматична.
Диктор Каріна Мащенко оголосила, щоб пасажири були обережними, адже “Вітерець” прибуває на станцію “Паркова”. Усі охочі
зайняли свої місця в мандрівку до
наступної станції “Сонячна”, де їх
“зустрічав” голос диктора Давида
Левіна.
О 12-й годині розпочалася гра
“Брейн-ринг”. У кожній команді
були діти різного віку і професій.
За грою спостерігали їхні старші
колеги. Ведучою гри була інструктор Львівської дитячої залізниці

Робота на залізниці не з легких.
Практичне уявлення про обрану професію майбутні залізничники одержують
ще у студентські роки, під час виробничої практики. Нерідко саме від того, як
студент зумів проявити свої знання та
вміння практично, залежить його подальше професійне становлення як фахівця
своєї справи. Про особливості практики
студентів-залізничників газеті розповів
заступник директора Львівського технікуму залізничного транспорту з практичного навчання Іван Лаба.
– Іване Івановичу, які види практики є у
Львівському технікумі залізничного транспорту?
– Згідно з навчальними планами, у нас
є три види практики:
навчальна (в технікумі,
на виробництві для
отримання робітничої
професії),технологічна
та
переддипломна.
Навчальну практику
проходять
студенти, які вчаться на спеціальностях: “Технічне
обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу”, “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті”,
“Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”. Студенти технологічних
спеціальностей проходять її в майстернях
технікуму. А от навчальна практика на виробництві є у студентів після третього курсу

на підприємствах Львівської залізниці. Триває
така практика три тижні, після її закінчення
студенти складають іспити на здобуття робітничої професії.
З 1 вересня у четвертокурсників розпочинається технологічна практика, яка триває три
місяці. У 2011-2012 навчальному році у зв’язку
з проведенням Євро-2012 практика зміщується на два тижні і починається 17 серпня 2011
року. Під час такого виду практики студенти
засвоюють технологію роботи підприємства.
Напередодні практики ми складаємо списки
студентів-третьокурсників, вказуємо їхнє місце проживання, а вони зазначають підприємство, на якому хочуть проходити технологічну практику. Звичайно, ми аналізуємо їхній
вибір, тому що на малодіяльних станціях, де
не проводяться вантажні, експлуатаційні роботи, практикант не здобуде потрібних знань.
Тоді направляємо за місцем проживання з
доїздом до базового підприємства.
Переддипломна практика здебільшого
проходить на базових залізничних підприємствах у Львові. Студенти, які здобувають
спеціальність “Організація перевезень і
управління на залізничному транспорті” засвоюють практичні знання на львівських станціях Підзамче, Скнилів, Персенківка та інших.
Майбутні залізничники, які навчаються на спеціальностях “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті” – у Львівських
дистанціях сигналізації та зв’язку; “Технічне
обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу” – у локомотивних депо
Львова; “Технічне обслуговування і ремонт

Галина Котеньова, а у складі журі
– інструктори Запорізької дитячої
залізниці Олена Назаренко та Ніна
Козак. Юним залізничникам запропонували шість блоків тем, у кожному з яких були питання з різних
сфер залізниці. Хто перший піднімав руку впродовж визначеного
часу, той і відповідав на запитання, якщо ж відповідь була неповною, то право правильно відповісти переходило до іншої команди.
Коли представники від обох команд піднімали руки одночасно, то
право відповідати давали гостям,
тобто запорізькій команді. Обидві
команди продемонстрували хороші знання, однак в результаті з рахунком 10:7 перемогла львівська
команда.
За тим, щоб все пройшло
чесно і справедливо, уважно
спостерігав начальник Львівської
дитячої залізниці Дмитро Венгер.
Після закінчення напруженої гри
він зазначив: “Радий вітати гостей
із Запоріжжя на Львівській землі.
Сьогодні обидві команди показали
дуже хороші знання, чим я дуже

пристроїв електропостачання залізниць” – у
Львівській дистанції електропостачання.
Триває практика до трьох тижнів – студенти поглиблюють та закріплюють теоретичні
знання з усіх дисциплін навчального плану,
збирають фактичний матеріал для дипломного проекту. На підготовку дипломного проекту
вони мають 2 місяці. Над ним працюють під
керівництвом викладачів спеціальних дисциплін.
– Чи допомагають студентам під час
практики викладачі?
– Так. Наказом директора технікуму призначаються керівники технологічної практики.
Вони повинні організувати практику на підприємстві, стежити, щоб студенти не відходили
від програми практики, виконували індивідуальні завдання, допомагати при складанні
звіту.
– Іване Івановичу, як відбувається звітність після закінчення терміну практики?
– Під час практики студент веде щоденник,
у якому записує, що він робив кожен день, з
чим ознайомився, чого навчився. Керівник підприємства видає характеристику, а керівник,
якого призначили на підприємстві, виставляє
студентові оцінку. Практиканти також складають звіт про практику, який захищають перед
комісією, в яку входять не менше трьох викладачів відповідної спеціальності. Оцінка за
практику впливає на стипендію для студентів,
які вчаться на державному замовленні, вона
вноситься в заліково-екзаменаційну відомість
та в залікову книжку студента за підписами
членів комісії.
– Студенту, який не виконав програми

задоволений. Приємно, що перемогу здобули львівські юні залізничники. Хочеться, щоб такі зустрічі – обмін досвідом – проходили
якнайчастіше”.
Привітала львів’ян із перемогою інструктор Запорізької дитячої
залізниці Олена Назаренко: “Я
дуже рада, що сьогодні ми у такому прекрасному місті – у Львові.
Зауважу, що львівські діти дуже
сильні. Для того, щоб перемогти на зльоті юних залізничників у
Донецьку, вам потрібно було лише
зібрати всі зусилля, не розгубитися, одним словом “спіймати удачу
за хвіст”. Впевнена, що на наступному зльоті ви обов’язково займете призові місця”.
Після закінчення “Брейн-рингу” усі його учасники вже однією
великою командою поїхали на
екскурсію по визначних місцях
Львова.
Юлія ВАСИЛИНА, студентка
факультету журналістики
ЛНУ ім. І. Франка
Фото автора

практики без поважних причин, може бути
надано право проходження практики повторно?
– Так. Згідно з наказом Міністерства освіти
України, студенту, який не виконав програму
практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно
при виконанні умов визначених навчальним
закладом. Студент, який і після другого шансу
одержав негативну оцінку за практику, відраховується з навчального закладу.
– Іване Івановичу, керівництво технікуму бере на себе фінансові витрати
пов’язані з практикою?
– Враховуючи фінансування навчального
закладу, ми намагаємося направляти студентів на практику за місцем проживання. Але
студенти, які проходять технологічну практику
на відстані більш ніж 50 км від технікуму, отримують добові за умови, що навчаються на
державному замовленні.
Щодо фінансів, то зазначу, що наш технікум отримав 9 ліцензій на робітничі професії.
Тому, щоб студентам було легше влаштуватися на роботу, організовуємо платні курси,
на яких вони здобувають другу виробничу
професію. Студент оплачує лише 25 % від
повної вартості підготовки за певною спеціальністю. Курси проводимо по суботах, неділях, тобто не в робочий час. Тривають вони
приблизно 4 місяці. Після їх закінчення голова
комісії, якого затверджує начальник залізниці,
приймає іспити.
Спілкувалася Юлія ВАСИЛИНА,
студентка факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка
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