ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Представлене вашій увазі високомистецьке подарункове іміджеве видання «Український державний
університет залізничного транспорту» — не просто ґрунтовний зі змістовної та формальної точок зору довідник.
Це книга величної історії життя і, власне, професійного
становлення тих, хто здобував освіту в одному з найпрестижніших вищих залізничних навчальних закладів
України.
УкрДУЗТ добре відомий не тільки в нашій державі,
а й далеко за її межами як виш, що готує справжніх
професіоналів своєї справи, фахівців залізничної
галузі, які мають непересічну фахову підготовку, та,
найважливіше, чітко усвідомлюють глибину особистої
відповідальності перед прийдешніми поколіннями
за збереження, функціонування й розвиток залізниці
відповідно до сьогоднішніх умов науково-технічного
прогресу.
У свій час я здобув не одну вищу освіту, однак моя
альма-матер єдина — Український державний університет залізничного транспорту, а точніше і звичніше для
мене — Харківський інститут інженерів залізничного
транспорту. З перших днів свого існування навчальний
заклад став провідним науково-дослідним осередком
Східної України, долучався до розробки важливих управлінських, економічних і технічних рішень, пов’язаних із
розвитком залізничного транспорту.
Без перебільшення можна сказати, що залізні
дороги змінили вікове життя в Україні. Вони справили
колосальний вплив не тільки на промисловий розвиток

нашої країни, а й на її культуру, суспільний ужиток, темп
життя. Очевидно, що будь-яка залізниця — і велика магістраль, і мала гілка, — це завжди артерія життя, що має
своє господарське призначення і покликана приносити
користь людям. Проте це ще й абсолютно самобутній
світ, держава в державі… Недарма її завжди називали
«смугою відчуження».
Залізничний транспорт здавна надає неоціненні
послуги людству. Перевезення великих вантажів і
значної кількості пасажирів сьогодні неможливі без
використання залізниці.
Якщо залізничний транспорт йтиме в ногу з науковотехнічним прогресом, то ця галузь ще надовго залишиться однією з основних у народному господарстві.
Сьогодні Україна впевнено крокує до Європейського Союзу і вагомий акцент ставиться саме на
розвитку залізничної галузі. Тому нині, як ніколи,
нашій державі потрібні висококласні фахівці сучасного
рівня підготовки. Вони мають забезпечити якісне функціонування зазначеної галузі економіки, здійснювати
випробувальну, конструкторську, проектну, виробничу
та управлінську діяльність.
Без Українського державного університету залізничного транспорту важко уявити залізничну географію
України. Не випадково весь транспорт називають кровоносною системою держави. І це не лише поетичний
образ. Це реальність. Залізничними шляхами вдень і
вночі рухаються потужні потяги, перевозяться багатотонні вантажі, їдуть пасажири…
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В університеті навчаються студенти з усіх регіонів України. Характерною ознакою його діяльності є
технічне спрямування наукових досліджень і навчального процесу.
Тисячі студентів і сьогодні згадують славні дні
навчання, особистісного становлення у цьому вищому
навчальному закладі, з великою ностальгією час від часу
відвідують його урочисто-величаві стіни. Адже архітектура будівлі Українського державного університету
залізничного транспорту справді вражає. Велетенські
білі колони зовні та прекрасний парк навпроти завжди
вабили навколишніх своєю монументальною неповторністю.
Як випускник Харківського інституту інженерів
залізничного транспорту, хочу зауважити, що в альмаматер постійно піклувалися про те, аби студенти не
тільки мали змогу здобути фахові знання світового рівня,
а й формувалися як гармонійно розвинені особистості з
коштовним багажем духовних чеснот.
Викладачі цього авторитетного залізничного освітнього закладу зарекомендували себе високоерудованими педагогами, які, маючи велику любов до власної
справи та до своїх вихованців, намагалися надати
кожному студенту вектор особистісного руху як
неодмінної запоруки життєвого успіху. Мудрі наставники багатьох нині відомих в Україні та далеко за її
межами трудівників-залізничників навчали, що безумовно-істинним життєвим багатством є знання, аргументуючи це беззаперечною перевагою розуму над
короткочасними земними благами.
Багато їхніх наукових здобутків сьогодні мають
практичне застосування у різних галузях народного господарства України, насамперед залізничній.
Лекційні та лабораторні заняття невтомних викладачів
ХІІТу, як досвідчених ковалів знаної на внутрішньо та

міждержавному рівнях славетної кузні кадрів залізничної галузі, завжди приваблювали своєю неповторною
аурою. Керівництво та професорсько-викладацький
склад вишу дбали не тільки про високу якість отриманих знань, але й про формування людяності й порядності у студентів. Висококласні педагоги звертали увагу
юних вихованців, що не досить народитися зі здібностями до залізничної справи, — необхідно весь час наполегливо й завзято працювати, аби досягти вершин на цій
ниві. До того ж, безперервного саморозвитку вимагає
сучасне життя, збагнувши шалений темп ритму якого
та розкривши власний потенціал можна справді стати
щасливим.
Книга, яку ви тримаєте в руках, знаменує важливу
для університету подію — 85-ту річницю від дня заснування. Це надзвичайно значуща віха у житті навчального закладу, точка, в якій на мить зупиняєшся, щоб
мобілізувати сили для нових творчих злетів, щоденної
кропіткої праці на благо улюбленої справи.
У книзі тісно переплелися минуле, сучасне й
майбутнє ХІІТ — УкрДУЗТ. Видання дійсно унікальне,
адже це своєрідний життєпис, хроніка вчинків і перемог
багатьох талановитих людей — учених, інженерів, керівників та простих робітників залізничної галузі. Це непересічна, динамічна та яскрава історія вибору та палкої
відданості обраному шляху. Вона покликана донести
широкому загалу історію та сьогодення одного з найвеличніших вищих навчальних закладів України технічного профілю — Українського державного університету
залізничного транспорту.
Щиро вітаю усіх студентів, випускників та викладачів цього визначного науково-освітнього закладу
з ювілеєм. Бажаю добробуту, наснаги та оптимізму,
плідної праці та нових звершень задля розвитку й
розквіту залізничної галузі України.

Заслужений працівник транспорту України,
Почесний працівник морського
та річкового транспорту України,
Почесний громадянин м. Первомайська,
Почесний президент Миколаївського морського порту
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Капацина
Василь Миколайович

