(Закінчення. Поч. на 3 стор.)

Із вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник начальника залізниці
Олександр Єфіменко:
– Хоча я не закінчував цей
навчальний заклад, але радий
бути тут у такий святковий день.
Навчаючись в інституті, бачив,
що мої однокурсники, які прийшли

П

ершого вересня Львівське
міжрегіональне
вище
професійне училище залізничного транспорту урочистою
лінійкою у шістдесят дев’ятий
раз відзначило День знань.
Першокурсників, яких цього року в
училищі понад три сотні, привітали керівники Львівської залізниці,
педагогічний колектив.
Після внесення прапора та виконання гімну України з вітальним
словом до учнів звернувся директор училища Петро Базишин.

– Наше училище підготувало
для залізниці понад 60 тисяч спеціалістів різного фаху. Багато з них
нині водять потяги, обслуговують

вчитися після технікуму, мали набагато більше знань і життєвого
досвіду, ніж ми, які вступили одразу після школи. Бажаю і вам
здобувати цей досвід, в основі
якого повинні бути добрі знання,
без яких на залізниці працювати
важко, бо залізниця – це насамперед знання і дисципліна. Коли
ви закінчите навчання, залізниця

буде іншою, адже нині на транспорті відбуваються реформи, які
ви будете продовжувати.
Перший заступник начальника служби кадрової та соціальної
політики Степан Когут привітав
першокурсників із початком навчального року, побажав успіхів
на ниві освіти, а після закінчення
коледжу – продовжити навчання
у вищих навчальних закладах
залізничного транспорту, аби
прийти працювати на Львівську
магістраль висококваліфікованими спеціалістами.
Від дорожньої профспілкової
організації першокурсників привітала провідний спеціаліст відділу соціального захисту, праці і
зарплати дорпрофсожу Наталія
Вишневська:
– Мені надзвичайно приємно
бути нині на урочистостях у коледжі, адже 15 років тому я закінчила цей навчальний заклад,
який дав мені фундамент для
подальшої праці на залізниці.
Бажаю усім вам мудрості, терпіння, натхнення і впевнено прямувати до поставленої мети.
За рішенням керівництва залізниці і президії дорпрофсожу
навчальний рік коледж розпо-

пасажирів, ремонтують колії, працюють на відповідальних посадах,
– зазначив Петро Базишин. – З
їхнім авторитетом у праці росте
престиж нашого навчального закладу. Ми тісно співпрацюємо зі
Львівською залізницею у багатьох
питаннях. Завдяки керівництву
залізниці цього року понад 200
наших учнів пройшли виробничу
практику на оплачуваних робочих місцях. Зручний комплекс навчальних та житлових будівель,
яким ми користуємося майже 30
років, також збудувала для нас
Львівська залізниця. У ньому є все
необхідне для навчання: кабінети,
лабораторії, майстерні, навчальне
депо, актові зали, їдальня, спортзал, гуртожиток. Інженерно-педагогічний колектив училища докладає всіх зусиль, щоб на цій базі
учні стали висококваліфікованими
спеціалістами. Для цього необхідно наполегливо вчитися.
Оплесками привітали присутні
виступ начальника Львівської залізниці Богдана Піха.
– Ви обрали непросту дорогу
у своєму житті, адже відповідальність у нашій галузі є набагато
вищою, ніж деінде, – наголосив
Богдан Петрович. – Нині залізниця
змінюється, впроваджуються нові
технології, і нам потрібні високо-

кваліфіковані спеціалісти навіть
у робітничих професіях. Тому закликаю вас здобувати якнайглибші знання, ставити перед собою
високі цілі і досягати їх. Бажаю
успішно закінчити цей навчальний
заклад і за бажанням продовжити
навчання у сусідній будівлі університету, щоб прийти на залізницю вже інженерно-технічними
працівниками.
Свій виступ Богдан Петрович
завершив
врученням
подарунка від залізниці – набору
комп’ютерної техніки.
На урочистостях лунали патріотичні вірші, щирі привітання
і побажання. Цінну настанову
дав учням училища священик
Олександр Павлишин. Він побажав
їм бути різносторонньо розвиненими людьми, бо нікому невідомо,
які знання стануть у нагоді завтра.
Як доказ отець Олександр навів
випадок, що трапився в Україні
кілька років тому. Тоді відома світова компанія набирала команду
висококваліфікованих працівників. На ту перспективну роботу
було чимало охочих. Оголосили
конкурс. Після певного відбору залишилися лише найкращі, але їх
було забагато. На фінальному відборі претендентам роздали чисті
аркуші і попросили їх підписати, а
потім поставили єдине запитання:
“Яке місто є столицею Австралії?”
Більшість назвала Сідней, частина – Мельбурн, і лише мала
частка дала правильну відповідь
– Канберра. Саме останніх і прийняли на роботу.
– Не нехтуйте предметами, які здаються вам неважливими, – підсумував священик.
– Від них колись може залежати
ваше майбутнє.
На завершення урочистості директор училища вручив першокурсникам символічний учнівський квиток, побажавши відмінних знань.
Дзвоник у руках першокурсниці
Тетяни Нестерук сповістив про початок нового навчального року.

чав зі суттєвою матеріальною
допомогою – перший заступник
начальника залізниці Олександр
Єфіменко вручив директору коледжу технічні паспорти від двох
новеньких газових плит, сучасних
холодильника і телевізора для
гуртожитків.
На завершення урочистості
директор коледжу вручив студен-

там символічний ключ від Країни
знань і студентський квиток.
Почесну місію покладання квітів
до підніжжя пам’ятника Тарасові
Шевченку виконали відмінники
навчання Людмила Кравчак та
Наталія Черніховська.

Ми запитали першокурсників
про те, що привело їх у це залізничне училище і чого вони очікують від навчання у ньому.

– Мої батьки не є залізничниками, але я змалку задивлявся
на локомотиви. Після закінчення
9-го класу вирішив поступати у

– Я приїхала до Львова з
Волині. Мені завжди дуже подобалося подорожувати поїздами.
Зважаючи на це, мама порадила мені обрати професію, яка
пов’язана із залізницею, – зазначила першокурсниця Марія
Янчук. – Тепер я здобуватиму
фах провідниці. А в майбутньому
сподіваюся працювати на залізниці. У моїй родині поки що нема
жодного залізничника, тож маю
надію, що першою буду я.

залізничне училище, – розповів
першокурсник Артур Васькевич.
– Тепер навчатимуся на помічника машиніста електровоза, а
разом із тим отримаю ще й спеціальність слюсаря з ремонту рухомого складу ІІІ розряду. У майбутньому маю намір продовжити
навчання в університеті залізничного транспорту.
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