ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
З А Л І З Н И Ч Н О ГО Т РА Н С П О Р Т У

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна — флагман галузевої освіти, науковий і дослідний центр, де розроблюються та проходять апробацію на міцність численні
інноваційні інженерні розробки. ДІІТ — це основа, довкола якої об’єднуються найкращі особистості, великі педагоги та видатні вчені. Так було, є й буде — це славна діітівська традиція.
Поставивши високу професійну планку із перших днів
роботи, сьогодні університет продовжує бути найпотужнішим в Україні центром підготовки висококваліфікованих
фахівців для галузі залізничного транспорту. Випускники
ДІІТу завжди були та залишаються професіоналами, яких
цінують у нашій державі та далеко за її межами за фахову
майстерність, професіоналізм, уміння оперативно реагувати на будь-які виклики, творчий підхід, велику любов до
справи та щире прагнення не тільки добре робити свою
роботу, а й постійно самовдосконалюватися й удосконалювати галузь. Невтомне поривання до висот, яке не дозволяє
зупинятися на досягнутому, спонукає невпинно крокувати
до успіху.
Тож сьогодні, напередодні 85-річного ювілею Дніпропетровського національного університету залізнич-

ного транспорту, тримаючи в руках книгу, яка ілюструє
історію університету та його вихованців і висвітлює здобутки випускників і педагогів ДІІТу, окраси та гордості
залізничного транспорту й вітчизняної транспортної галузі загалом, я відчуваю велику гордість, адже й сам належу до славної когорти діітівців.
Наші мудрі педагоги й наставники навчили нас найголовнішому: що важливо не «робити речі правильно»,
а «робити правильні речі». Ця професійна установка,
націленість на результат, стала для мене, як, певно, і для
кожного діітівця, надійним трампліном для професійного зростання.
Кожне покоління фахівців зазвичай використовує
здобутки попередників як сходинку до майбутніх звершень, молодь завжди — генерація найщасливіших, тих,
хто успадковує великі проблеми та великі можливості.
Тож нині, щиро вітаючи всіх викладачів, студентів і випускників alma mater зі славним ювілеєм рідного навчального закладу, хочу побажати насамперед натхнення
та наснаги для того, аби продовжувати своєю щоденною
невтомною працею розвивати й удосконалювати академічні знання та практичні аспекти української транспортної сфери.
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