Навчання у Центрі професійного розвитку персоналу Львівської залізниці передбачає не лише підвищення
кваліфікаційного рівня працівників, а й пізнавально-розважальні заходи, які чергуються з профільними заняттями.
Тому вже традиційно під час навчання у центрі організовують між групами слухачів тематичні вечори чи конкурси
на зразок “Клубу веселих і кмітливих”. Цього року такий
конкурс відбувся 14 лютого.

За словами начальника Центру
професійного розвитку персоналу
Володимира Шушкова, ці змагання є корисними для закріплення
вивченого матеріалу, адже тематика інтелектуального змагання
стосувалася знання інструкцій з
руху поїздів, правил технічної експлуатації тощо. Організаторами
цих заходів зазвичай є викладачі. Цьогорічний КВК підготували
Ярослав Каній та Зеновій Саган.

Виступ учасників оцінювало
кваліфіковане журі у складі начальника центру Володимира
Шушкова, машиніста-інструктора
локомотивного депо Львів-Захід
Володимира Марчука, викладачів центру В’ячеслава Боброва
та ветерана залізниці Бориса
Рудницького.
Склади команд сформували
шляхом жеребкування, аби були
рівні можливості для всіх. Тож

дві команди зійшлися в дружній інтелектуальній боротьбі.
Команда “Едельвейс” складалася
зі слухачів групи перепідготовки
машиністів дизель-поїздів, а команда “Граніт” – зі слухачів групи
перепідготовки машиністів електровозів. Актовий зал центру був
переповнений слухачами та вболівальниками команд. Під час змагання вирували емоції, адже у цій
грі важливими є не лише досконалі знання, а й швидкість реакції,
чіткість формулювання відповіді
тощо. Бойовий настій учасників
заволодів і вболівальниками обох
команд. Судді поставилися до
турніру серйозно, об’єктивно оцінюючи відповіді учасників, адже в
реальних умовах машиніст не має
права на помилку при виконанні
своїх службових обов’язків, тож і
в теоретичній підготовці повинна
панувати дисципліна і порядок.
У результаті змагань із невеликою перевагою перемогла команда машиністів дизель-поїздів
“Едельвейс”. Хоча в підсумку всі
погодилися на дружню нічию.
У перерві між підрахунками
голосів свій творчий доробок
присутнім представив технік із
розшифрування швидкостемірних стрічок моторвагонного депо
Тернопіль Петро Гойда. Він декламував власні поетичні рядки про
залізницю і залізничників, а також

гумористичні твори на залізничну
тематику.
– Хочу зазначити, що школа
машиністів, саме так вона називалася, коли я тут навчався, окрім
інтелектуального потенціалу, розширює коло друзів-залізничників,
які знайомляться і спілкуються під
час спільних навчань, – розповідає Петро Гойда. – Переконаний,
що після закінчення курсів з підвищення кваліфікації машиністи з
різних депо телефонують один
одному, цікавляться не лише
життям-здоров’ям, а й консультуються чи обмінюються досвідом у
виробничих питаннях. Я неодноразово так робив, коли працював
машиністом електропоїзда. Тому

дякую нинішнім керівникам центру
за те, що зберегли і примножують
традиції дортехшколи: тримають
належну дисципліну серед слухачів, забезпечують високий рівень
навчального процесу і не забувають про суто людські стосунки
– дружбу, взаємоповагу і взаємодопомогу.
... Спорожніла актова зала,
чергові змагання завершилися,
але їх учасники та вболівальники
ще довго пам’ятатимуть цей веселий і пізнавальний конкурс, який
додав слухачам нових знань, відкрив нові грані досвіду у професії
машиніста.
Марія ТКАЧ
Фото Григорія РІНИЛА

П Р И В І ТА Н Н Я

ЗАЛІЗНИЧНІ ПРОФЕСІЇ

Організація ветеранів управління
Львівської залізниці вітає пенсіонерів
із 70-річчям!

П

опри молодечий вік, за
плечима у залізничника
з Королевого Михайла
Данканича вже 32 роки трудового
стажу. Здобувши фах помічника машиніста, відразу ж став до
роботи у моторвагонному депо
Королево. Понад 20 років справно водив поїзди, але, як сам каже,
йому постійно хотілося лагодити ці
потужні залізні машини. Та дружина
все стримувала, мовляв, трудись за
професією. До того ж любив свою
роботу. Навіть колеги дивувалися,
не розуміючи Михайла: “Чого йому
бракує? Охайно одягнений, сиди
собі в кабіні і керуй потягом. А слюсар щодня має не одну нагоду забруднитися мастилом чи соляркою,
та й руки в мозолях. А часом треба
добре спітніти, щоб демонтувати ту
чи іншу деталь, яка, бува, важить
і більше тонни, та й гайки “вперті”
– спробуй-но їх відкрутити”.
Та, попри це, він здійснив свою
мрію – таки пішов у бригаду слюсарів. Нині Михайло Данканич – слюсар п’ятого розряду. Керівництво
задоволене його роботою. Як каже
начальник депо Володимир Сідаш,
Михайло Данканич – спеціаліст
від Бога. До будь-якого завдання ставиться відповідально, дисциплінований, пунктуальний, має
звичку доводити до кінця почату
справу. Нерідко затримується на
роботі, щоб завершити термінове
завдання.
ЗАСНОВНИКИ:
управління Львівської
залізниці та дорпрофсож
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Євдокію Іванівну ГУКОВУ
Володимира Миколайовича СТАНЬКА
Марію Іванівну ТІСТЕЧКО
із 60-річчям!

Ольгу Олексіївну САДКІНУ
Світлану Андріївну КАЛІТЧУК
Вітаємо щиро в день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 22-28 лютого

Колеги поважають Михайла
Данканича, часто вдаються до
його порад в особливо складних
випадках.
Минулого
року
Михайлу
Данканичу, як одному з кращих
працівникі депо, довірили почесну
місію – побувати у складі делегації Львівської залізниці в Одесі на
святкуванні 150-річчя Одеської залізниці.
Михайло Михайлович вважає
Відповідальний секретар
Галина КВАС....................................226-25-67

Кореспонденти:

слюсарну справу своєю другою
щасливою зорею, бо перша – це
його сім’я – дружина і діти, яких
дуже любить.
До речі, залізничниками були
його прадід, дід та батько, тож
Михайло Данканич продовжив династію вже у четвертому поколінні. І
переконаний, що на ньому залізнична династія не завершиться.
Іван КОЗАК, смт. Королево
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Упродовж 22-28 лютого на більшій частині території залізниці переважатиме зимова погода. У п’ятницю місцями часом сніжитиме, можливе слабке налипання мокрого
снігу, хуртовина, поземки, ожеледь, ожеледиця, туман. Вітер помірний, поривчастий, на
Закарпатті – від слабкого до помірного. Температура вночі 3-8°, місцями при проясненнях 9-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті від 1° морозу до 4°
тепла. У суботу місцями невеликі опади, ожеледиця, ожеледь, вночі слабке налипання
мокрого снігу, туман. Вітер помірний, поривчастий, слабка хуртовина. Температура вночі
від 0 до 5° морозу, у горах до 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті
2-7° тепла. У неділю місцями невеликий сніг, слабка ожеледь, ожеледиця, туман. На
Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, у південних районах Рівненської дирекцій
місцями пориви вітру 15-20 м/сек. Температура вночі від 0 до 5° морозу, на Закарпатті від
2° морозу до 3° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 5-10° вище нуля.
У понеділок-вівторок місцями невеликі опади, ожеледиця, слабка ожеледь, туман.
Температура вночі від 0 до 5° морозу, у східних регіонах магістралі місцями 6-9° нижче
нуля, на Закарпатті від 1° морозу до 4° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті
6-11° вище нуля. У середу без опадів. Температура вночі 3-8°, на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Буковині та в горах при проясненнях 9-14° морозу, на Закарпатті від 2°
морозу до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті 5-10° вище нуля. У четвер
місцями невеликий сніг, температура вночі від 0 до 5°, у горах місцями 6-9° морозу, на
Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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