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Транспортна галузь — основа сучасної економіки будьякої держави світу, а залізниця — її сталева кровоносна
система. Без розвитку транспорту динамічний розвиток
країни просто неможливий. Залізниця й сьогодні є не лише
потужною транспортною системою, це галузь, яка акумулює досягнення багатьох суміжних напрямів промислового виробництва, водночас стимулюючи їх розвиток. А розвиток промисловості неможливий без професійних кадрів.
Тому підготовка залізничників — професіоналів найвищого ґатунку, які забезпечують якісну та злагоджену роботу
галузі, — вкрай важливе та відповідальне завдання.
Можна без перебільшення стверджувати, що Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна (колишній ДІІТ)
став провідним центром підготовки висококваліфікованих кадрів залізничної галузі України з перших днів свого
існування. Він має заслужену славу потужного науководослідного закладу з розробки важливих технічних, технологічних, управлінських та економічних інновацій у сфері
транспорту, інженерного проектування та будівництва.
Найкращою рекомендацією для будь-якого вишу в
світі є його випускники. Вихованці ДІІТу давно забезпечили навчальному закладу великий авторитет і славу, зарекомендувавши себе неперевершеними професіоналами
залізничної справи не лише на теренах нашої держави,
а й далеко за її межами. Вони й нині підтверджують цей
високий статус щоденною невтомною працею на благо
своєї країни. А ще студенти університету навчаються не
тільки бути професіоналами своєї справи, а й цінувати університетських побратимів, пишатися тим, що свого часу
здобули досконалу фахову освіту у стінах альма-матер. Величезну роль у фаховому становленні «діітівців» зіграли ви-

кладачі, багатьох із яких сьогодні без перебільшення можна
назвати легендарними. Готуючи майбутніх професіоналівзалізничників, передаючи їм свої знання та практичний досвід, вони вкладали душу в кожного студента. Тому багато
випускників, навіть якщо не пов’язали свою долю з галуззю,
й через десятки років називають рідний навчальний заклад
другою домівкою, підтримують із ним сталий зв’язок. Для
більшості людей студентські роки — це неповторна епоха,
якій вони завдячують не лише професійними знаннями та
навичками, а й радістю домашнього вогнища, сімейним щастям. Так формується спадкоємність поколінь і неперервність
традицій.
Нині Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна виповнюється 85 років. За ці роки у стінах навчального закладу було
підготовлено не одне покоління достойних громадян своєї
держави, інженерів-залізничників із великої літери, а також
когорту вчених зі світовим ім’ям, які зробили надзвичайно
багато для розвитку країни та процвітання залізничної галузі.
Книга, яку ви зараз тримаєте в руках, покликана окреслити історію та сучасність університету, висвітлити його
здобутки на навчальній і науковій ниві, а найголовніше —
розповісти про видатних випускників, гордість та окрасу
ДІІТу, якими цілком заслужено пишається не лише цей
виш, а й уся транспортна галузь України.
Маючи велику честь також називатися вихованцем ДІІТу,
сьогодні я хочу від усього серця привітати рідний навчальний заклад з ювілеєм, побажати йому подальшого розвитку
та процвітання, його викладачам — натхнення й наснаги у
вихованні майбутніх залізничників, а всім, хто коли-небудь
переступав чи переступатиме поріг університету, — нових
злетів, успіхів на професійній ниві та віри у власні сили.
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