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емлі Миколаївщини, де зустрілися дві безмежності —
неба та степу, випала нелегка історична доля. Степи
Південного Прибужжя споконвіку народжували людей мужніх, витривалих і працьовитих, це край корабелів
і хліборобів. Широкому розвитку Миколаївщини сприяло
й залізничне будівництво. В 1867–1873 рр. стали до ладу лінії
Балта–Ольвіополь–Єлисаветград і Знам’янка–Миколаїв, які
з’єднали Побужжя з іншими районами України. А відтак виникла й потреба у спеціалістах для залізничного транспорту.
Родовід Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна починається від Миколаївського технічного залізничного училища при Харківсько-Миколаївській залізниці, яке буле засновано згідно з наказом міністра шляхів сполучення, інженера
А. К. Кривошеїна № 13 від 01.07.1894 р. Засновником навчального закладу вважають управителя навчального відділу
Міністерства шляхів сполучення, таємного радника Євгена
Степановича Волкова, уродженця Миколаєва та вихованця
чоловічої класичної гімназії Олександро-Невської лаври (м.
Санкт-Петербург). Офіційне відкриття училища відбулося
17 вересня 1894 р. і розташоване воно було на вул. Потьомкінській, у будинку Вальда, 1.
До 1917 р. Миколаївське технічне залізничне училище
підготувало та випустило близько 500 молодших спеціалістів, яких було працевлаштовано на залізницях півдня Російської імперії. З 1921 до 1931 р. училище працювало як
Миколаївська профшкола та готувало фахівців механічних

спеціальностей і техніків-колійників, а впродовж 1932–
1940 рр. — і техніків-механіків паровозів. Профтехшкола
працювала на розі вулиць Пушкінської та Прикордонної.
У роки Великої Вітчизняної війни Миколаївська профтехшкола набула статусу технікуму. На жаль, достовірних даних з історії технікуму цього періоду в архівах не збереглося: вони зникли під час евакуації навчального закладу
з м. Миколаєва до м. Чкалова (Оренбург).
За даними державних архівів, із 1946 р. Миколаївський
технікум підготував для залізниць СРСР та України 19236
молодших фахівців. У 2012 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1432 від
17.12.2012 р. Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова реорганізовано
шляхом приєднання до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна як відокремлений структурний підрозділ —
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури.
Сьогодні коледж є сучасним державним навчальним закладом І рівня акредитації, який готує спеціалістів для галузей залізничного транспорту України. Він має високий рівень організації навчально-виховного процесу та розвинену інфраструктуру.
Загальна площа його приміщень перевищує 10 000 м2.
У Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури працюють 85 викладачів, серед яких — почесні працівники Міністерства транспорту України, почесні залізничники, заслужені вчителі, відмінники освіти України,
викладачі-методисти та викладачі вищої категорії.

Педагогічний колектив коледжу
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На посаді директора Миколаївськоми «Петро Могила» й «А. С. Макаренко»
го коледжу транспортної інфраструктури
тощо. За проявлені високу національ(до 2014 р. — Миколаївського технікуму
ну гідність і патріотизм, активну участь
залізничного транспорту імені академіу суспільно-політичному житті держави,
ка В. М. Образцова) В. І. Діданов працює
відродженні її економіки та духовних цінз 2001 р. Директор коледжу — це не лише
ностей В. І. Діданов відзначений орденом
посада, а й покликання, яке проявляється
«Лицар Вітчизни», лицарською іменною
в умінні прислухатися до тих, хто потребує
шаблею та посвячений до Лицарського
уваги, теплого слова, дару відчувати потрелегіону України, а також удостоєний поДІДАНОВ
бу кожного та повсякчас тримати руку на
чесного звання «Кращий керівник року».
Віктор Іванович
пульсі, щоб навчальний заклад працював
Він — почесний працівник транспорДиректор
і розвивався. Саме ці риси допомагають
ту України, відмінник освіти України,
Миколаївського
Вікторові Івановичу не втрачати жодного
приват-доцент Дніпропетровського наколеджу транспортної
надбання, а навпаки — примножувати здоціонального університету залізничного
інфраструктури ДІІТ
бутки, спрямовуючи колектив у майбутнє.
транспорту, почесний професор кафедри
економіки і менеджменту Міжнародного
Нагороджений знаком «Залізнична
слава» ІІІ ст., вищою нагородою ЦК ВЛКСМ «Золота Зір- слов’янського університету.
ка», медаллю «За будівництво БАМу», нагрудними знакаУ структурі навчального закладу налічується шість відділень, на яких навчається 1261 студент. Коледж готує молодших фахівців за спеціальностями: «Експлуатація та ремонт
підйомно-транспортних, колійних, будівельних, дорожніх
машин і обладнання»; «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»; «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті»; «Організація перевезень
і управління на залізничному транспорті»; «Обслуговування
залізничних споруд і об’єктів колійного господарства». Під
час навчання студенти проходять навчальну, технологічну та
переддипломну практики на залізничних підприємствах із
подальшим працевлаштуванням.
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури
має багаті традиції, адже 120-річна історія закладу — це
насамперед історія багатьох поколінь викладачів і студен-

тів. Упродовж усього цього часу навчальний заклад докладав
максимум зусиль, аби українська галузь залізничного транспорту була забезпечена сильним кадровим потенціалом.
У 2009 р. Миколаївський технікум був визнаний найкращим навчальним закладом Міністерства транспорту і зв’язку України та став переможцем Всеукраїнського
рейтингу-конкурсу «Краще підприємство України» в номінації «Освіта». А в 2010, 2011 та 2012 рр. — лауреат загальнонаціональної акції «Флагман освіти України».
Ці здобутки — безперечна заслуга всього колективу навчального закладу та його ось уже багато років незмінного
керівника Віктора Івановича Діданова. В Миколаївському
коледжі створені сприятливі умови для всебічного розвитку
інтелектуального потенціалу кожного студента, а в основу
навчального процесу покладені творча діяльність викладача та студентів, використання оптимальних методів навчання та виховання.

Новий корпус коледжу

Виховна година до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
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