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Шановні читачі!
Випускники — це візитна картка будь-якого навчального закладу. Адже саме їхні знання та
вміння освоювати сферу діяльності та вливатися в певний колектив є найкращою характеристикою рівня та якості освіти, яку вони здобули в рідній альма-матер.
А тому Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна можна з певністю назвати унікальним. Його випускники — унікальні фахівці. Вони від початку мають чудові професійні знання та виробничий досвід, набутий завдяки стійкій орієнтованості науково-педагогічного колективу вишу на надання студентам гарної
підготовки завдяки виробничим практикам, реальному проектуванню тощо. Головне — це особлива атмосфера ДІІТу, завдяки якій студенти отримують добрий професійний гарт і приходять до розуміння, що бути залізничником означає незрівнянно більше, ніж просто добре знати свою справу.
У ДІІТі навчають не боятися труднощів і не відступати перед ними, адже для людини сміливої
та наполегливої не буває нездоланних бар’єрів і завдань, які неможливо виконати. В ДІІТі швидко
переконуються — аби бути професіоналом, потрібно вчитися, постійно та невтомно, скрізь і всюди, розширювати горизонти знань, адже наука, а за нею й практика, не стоять на місці, вони постійно вдосконалюються та змінюються. Справжній фахівець своєї справи, аби лишатися таким,
мусить устигати змінюватися й удосконалюватися разом із нею. Діітівці не бояться бути ініціативними, висувати нові ідеї та застосовувати нестандартні підходи. Бо без творчості та наполегливості прогресу не буває!
Студенти ДІІТу твердо засвоюють, що однією з головних умов успіху в залізничній сфері є дисципліна, вміння мобілізовуватися самому й організувати навколишніх, а також знаходити спільну
мову з усіма колегами. Адже без злагодженої, рівної командної роботи функціонування залізниці
просто неможливе. Успішна робота залежить і від уміння колективів і кожного працівника швидко реагувати на несподівані ситуації й оперативно приймати важливі та правильні рішення — цю
істину студенти-діітівці теж добре засвоюють за п’ять років навчання.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту — навчальний заклад
із потужними освітніми та виховними традиціями. Вони закладалися в буремні 30-ті, коли інститут був заснований та розбудовувався силами викладачів і студентів, інтенсивно формувалися
в роки війни та повоєнної відбудови, шліфувалися в роботі на найважчих і проблемних ділянках.
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Сьогодні яскравим підтвердженням авторитету вишу є те, що він єдиний поміж навчальних закладів України, які готують фахівців залізничного профілю, має статус національного.
За 85-річну історію ДІІТу його випускники зарекомендували себе незамінними фахівцями на
залізницях не лише України, а й усього колишнього СРСР. У найвіддаленіших куточках, куди сягнули сталеві колії, добре знають дніпропетровських залізничників як висококласних професіоналів і великих ентузіастів своєї справи. Саме тому випускники-діітівці завжди були, є та будуть затребуваними на ринку праці.
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» має давні традиції співпраці з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту. Найважливіше, що ДІІТ традиційно є «кузнею кадрів» для заводу, більшість працівників якого — випускники цього навчального
закладу, а підприємство для університету — це база для проведення виробничих практик. Щороку тут проходять її десятки майбутніх залізничників, а дехто з них після закінчення навчання вливається до заводського колективу. Сьогоднішнім студентам ДІІТу, як і поколінням їхніх попередників, притаманні високий рівень знань, пластичність і наполегливість, що дозволяють швидко
освоїти будь-яку ділянку роботи, впоратися із завданням будь-якої складності. Працівники Дніпропетровського стрілочного заводу мали не одну нагоду переконатися в цьому.
Коли говориш про вихованців Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту, не можна оминути увагою їхніх наставників. До професорсько-викладацького складу ДІІТу з перших днів роботи вишу належали вчені найвищого рівня, люди, що творили залізничну галузь. Свого часу в навчальному закладі працювали такі легендарні науковці, як академіки
В. А. Лазарян і М. Г. Бондар, професори М. В. Винокуров, М. Н. Гольдштейн, В. Н. Тверітін та багато
інших. Сучасні науковці й педагоги університету гідно продовжують традиції попередників, так
само йдучи в авангарді вітчизняної науки.
Плідно співпрацюють вони й із фахівцями Дніпропетровського стрілочного заводу. Науковці ДНУЗТу беруть участь у багатьох розробках підприємства, проводять випробування нової продукції. Поєднання наукової теорії та виробничої практики — надзвичайно важливе, корисне та
продуктивне для розвитку як заводу, так і університету.
На сторінках книги, присвяченої 85-й річниці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, від імені всього колективу ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» я щиро вітаю всіх, хто має честь називатися діітівцем, із цим
непересічним святом. Бажаю викладачам, науковцям, співробітникам і студентам університету —
колишнім, сучасним та майбутнім — наснаги, аби продовжувати невтомно працювати на благо
галузі, зберігаючи традиції, примножуючи здобутки та беручи нові висоти. Бажаю невичерпної
енергії та безмежної віри у власні сили, яка рухає світ уперед.
Бути випускником ДІІТу — велика честь, яка накладає неабияку відповідальність. Кожен діітівець неминуче відчуває за плечима досвід поколінь попередників, які відзначилися в історії галузі численними та різноманітними здобутками. Він не має морального права їх підвести. Такий
зв’язок поколінь є унікальним явищем і не дозволяє розслаблятися, спонукає тримати себе в постійному тонусі, підживлює прагнення постійно рухатися вперед і ніколи не зупинятися на досягнутому. Це — чудове відчуття, за яке я глибоко вдячний рідному навчальному закладу та моїм незабутнім викладачам!
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