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М

узей історії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна розпочав роботу в 1967 р.
Тоді він мав назву «Музей бойової та трудової слави ДІІТу».
У 70-ті рр. ректорат і вчена рада університету прийняли рішення про реконструкцію музею та поповнення його
фондів. Через газети «Гудок» і «Дніпровська правда» адміністрація ВНЗ звернулася до випускників і колишніх співробітників із проханням передати до музею фотокартки,
документи й інші реліквії, пов’язані з історією навчального закладу та діяльністю окремих членів колективу. Надійшло багато матеріалів, дорогоцінних для музею реліквій,
які дозволили розкрити справжню історію університету
від заснування до сьогоднішніх днів. У основному та допоміжному фондах музею налічується понад 6000 експонатів.
Зараз експонується понад 2000 документів, фотокарток, речей, науково-навчальних приладів, пов’язаних із діяльністю педагогічного колективу, життям і навчанням студентів.
У 1980 р., коли ДІІТ святкував 50-річчя з дня заснування,
музейні вітрини розмістили таким чином, щоб у них у хронологічній послідовності, крок за кроком висвітлювалися
сторінки славетної історії університету.
Найбільш плідну роботу, пов’язану зі збиранням, вивченням та оформленням експозицій здійснив директор
музею Г. І. Шевченко, колишній працівник Дніпропетровського історичного музею імені Д. І. Яворницького. Добру згадку залишили: історик, голова ради музею, приватпрофесор кафедри «Українознавство» А. І. Куліш; колишній
директор музею, раніше доцент факультету «Електрифікація залізниць» С. К. Латишев, який першим почав вивчати історію репресованих у 1933–1938 рр. викладачів і студентів ДІІТу, та багато інших викладачів і співробітників.

Музей працює за планом, затвердженим радою музею
та ректоратом, основну увагу в роботі зосереджує на залученні якнайбільшої кількості відвідувачів. Крім студентів
першого курсу, які за планами кураторів груп обов’язково
повинні бути ознайомлені з історією університету, екскурсантами музею є й студенти старших курсів, курсанти кафедри військової підготовки, учні ліцею при університеті,
а також гості з різних міст України й інших країн.
Музей історії ДІІТу організує та бере участь у масових заходах університету: «Зустріч із випускниками ДІІТу»,
«День відкритих дверей» та інших; створює нову експозицію «Провідні вчені університету»; готує виставки; надає
можливість для використання архівних матеріалів музею
в навчально-виховному процесі. Він постійно співпрацює
з Дніпропетровським історичним музеєм імені Д. І. Яворницького та бере участь у його заходах, конференціях,
семінарах, а також є учасником різноманітних районних,
обласних і всеукраїнських заходів.
Музей історії ДІІТу неодноразово виборював призові місця за підсумками огляду-конкурсу музеїв і кімнат
бойової слави серед загальноосвітніх і вищих навчальних закладів Жовтневого району Дніпропетровська, має дипломи,
грамоти, подяки.
За останні п’ять років фонди музею поповнено майже на 900 одиниць, проведено ревізію наявних експонатів,
створено уніфікований паспорт Музею історії ДІІТу (абревіатура залишилася старою, код музею — МІ ДІІТу), розроблено Положення про Музей історії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна. Музей знаходиться на обліку Міністерства культури і туризму України й увійшов до довідникапутівника «Музеї Дніпропетровської області».
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