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У бібліографічному покажчику відображені статті з періодичних 
видань та збірників про Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту ім. В. А. Лазаряна за 2012 рік. 

Покажчик призначений для викладачів, студентів та широкого 
кола читачів. 



 
 

1.    5 вузов нашей области вошли в десятку лучших по Украине // Комсомольская 
правда в Украине. – 2012. – 27 черв. – С. 5. 

В рейтенге вузов "Компас-2012" Днепропетровский национальный университет 
железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна занял 8-е место. 

 
 

2.    [Іменні стипендії] // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 25 квіт. 
Перелік студентів ДНУЗТ, які отримують стипендії Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради та іменні стипендії видатних вчених, міської ради Дніпропетровська, 
Жовтневої районної ради та обласна іменна стипендія. 

 
 

3.    [К 50-летию Григория Анатольевича Бойка] // Вагонный парк. – 2012. – № 10. – 
С. 17 : фот.цв. 
 
 
4.    [Студентська рада університету] // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 20 квіт. 
 
 
5.    Андрощук С.  
Розмова на користь реформі / Сергій Андрощук // Магістраль. – 2012. – 13-19 черв. 
(№ 43). – С. 4. 

З 6 по 8 червня в Дніпропетровську пройшов семінар-нарада "Хід виконання планів 
першочергових заходів з реформування галузі та утворення АТ "Укрзалізниця"" в якому 
приймав участь ректор Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна О. М. Пшінько. 

 
 

6.    Бахтина О.  
Сколько жизней у вагона? / Оксана Бахтина // Приднепров. магистраль. – 2012. – 8-14 
июня (№ 22). 

Главный научный сотрудник ДИИТа, доктор технических наук, профессор кафедры 
"Безопасность жизнедеятельности" В. Л. Горобец рассказал о необходимости продления 
срока службы парка локомотивов и электропоездов. 

 
 

7.    Бахтина О.  
Студенческая весна-2012 / Оксана Бахтина // Приднепров. магистраль. – 2012. – 13-19 
апр. (№ 15). – С. 5. 

10 апреля во Дворце культуры студентов ДИИТа состоялся гала-концерт ежегодного 
фестиваля-конкурса "Студенческая весна-2012". 

 
 

8.    Бахтина О.  
Что? Где? Когда? по охране труда / Оксана Бахтина // Приднепров. магисталь. – 2012. 
– 3-9 февр. (№ 4). – С. 3. 

26 января состоялся ежегодный дорожный конкурс за звание лучшего специалиста по 
охране труда-2011. Среди членов жюри был заведующий кафедрой "Безопасность 
жизнедеятельности" ДИИТа Юрий Заяц. 

 
 

9.    Белый А.  
За три недели-почти новая платформа! / А. Белый // Днепр вечерний. – 2012. – 20 
июля. – С. 13. 

Интервью с выпускником ДИИТа А. Момотом об открытии обновленной платформы 
"Проспектная" 

 
 

10.    Белый А.  
Приднепровская магистраль переходит на европейские скорости / А. Белый // Днепр 
вечерний. – 2012. – 25 июля. – С. 5. 

Интервью с выпускником ДИИТа, А. Момотом 



 
 

11.    Бердута В.  
На Південній – новий керівник / В. Бердута // Магістраль. – 2012. – 5-11 груд. (№93). – 
С. 3 : фот. 
 
 
12.    Бондарук О. (студентка).  
Сотні школярів завітали до університету із майбутньою професією / Олена Бондарук, 
Катерина Величко, Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 25 квіт. 

7 квітня в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна відбувся День відкритих дверей.  

 
 

13.    Відкрито Молодіжний центр Дніпропетровщини // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 26 
верес. 

У Палаці культури студентів ДІІТу організовано Молодіжний центр Дніпропетровщини за 
підтримки Міністра освіти та науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника. 

 
 

14.    Величко Е.  
А как ты провел Международный день студента? / Е. Величко, Д. Мазур, Д. Демченко // 
ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. : фот. 

О мероприятиях прошедших на территории ДИИТа посвященных празднованию 
Международного дня студентов. 

 
 

15.    Величко К.  
Коротко про головне / К. Величко // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 листоп. 

13 жовтня 2012 року в актовій залі ДНУЗТ відбувся Всеукраїнський студентський діалог 
"Роль органів студентського самоуправління у формуванні ефективної системи громадського 
управління", на якому були присутні активісти із різних університетів міста, області та України 
загалом. 

 
 

16.    Величко К.  
Це наше літо! А ти обирай своє! / К. Величко, М. Гвоздь // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 
листоп. : фот. 

Про літню практику студентів ДІІТу, якою їх забеспечує університет та Укрзалізниця. 
 
 

17.    Вибір року - 2012 // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 листоп. : фот. 
Наприкінці кожного року в ДНУЗТ проводиться огляд-конкурс "Вибір року", де підводяться 

підсумки роботи та нагородження найкращих. 
 
 

18.    Високі гості – в ДІІТі // Приднепровская магистраль. – 2012. – 31 серп. - 6 верес. 
(№ 34). – С. 1 : фот. 

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник і губернатор 
Дніпропетровщини Олександр Вілкул 27 серпня на базі ДІІТу відкрили Дніпропетровський 
обласний молодіжний центр. 

 
 

19.    Власне благополуччя – у руках кожного! // ДІІТ сьогодні. – 2012. – № 12 : табл. 
Про тарифи на газ, електроенергію та воду для університету на 2011 та 2012 роки. 
 
 

20.    Все флаги в гости к нам! // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 27 черв. 
В конце мая в Днепропетровском национальном университете железнодорожного 

транспорта состоялась Международная конференция "Проблемы механики железнодорожного 
транспорта". 

 
 

21.    Вычислительному центру - 50! // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 20 квіт. 



 
 
22.    Гаюн Т.  
Молодь іде / Гаюн Т. // Магістраль. – 2012. – 22-28 верес. (№72). – С. 1, 5 : фот.цв. 

Придніпровська залізниця надає змогу студентам ДНУЗТ проходити виробничу практику, а 
також пропонує перші робочі місця випускникам університету. 

 
 

23.    Георгиев Г.  
"Горжусь, что я – путеец, мостовик" / Георгий Георгиев // Приднепров. магистраль. – 
2012. – 16-22 нояб. (№45). 

Жанна Дмитриевна Дранишникова окончила факультет "Мосты и тоннели" ДИИТа в 1955 
году. 

 
 

24.    Георгиев Г.  
Не ради славы и наград / Георгий Георгиев // Магістраль. – 2012. – 21-27 берез. (№ 
19). – С. 9. 

20 мая исполнилось 95 лет ветерану Приднепровской магистрали, выпускнику ДИИТа 1940 
г. - Михаилу Рабиновичу. 

 
 

25.    Гергий Иванович Богомаз // Техническая механика. – 2012. – № 1. – С. 103-104. 
- ISSN 1561-9184 

Исполняется 65 лет со дня рождения ученого в области динамики механических систем 
профессора Георгия Ивановича Богомаза, возглавлявшего отдел "Динамики многомерных 
механических систем" ИТМ НАНУ и НКАУ. Г. И. Богомаз закончил ДИИТ. 

 
 

26.    Гребенюк О. (студент).  
Виїзне заняття, або екскурсія на Запорізький електровозоремонтний / Олексій 
Гребенюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – С. 2. 

Студенти п'ятого курсу спеціальностей "Електричний транспорт" та "Електропривод" в ході 
екскурсії відвідали ДніпроГЕС, ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод", де мали 
змогу побачити електричний рухомий склад - електровоз, розібраний до останнього гвинтика 
та вже відремонтований. 

 
 

27.    Дмитрієва, О.  
Волонтери факультету "Е" на Євро-2012 / Олександрина Дмитрієва // ДІІТ сьогодні. – 
2012. – 26 верес : фот. 

Для забезпечення комфортного проїзду іностранців під час проведення чемпіонату Європи 
з футболу Євро-2012 за сприяння керівництва Придніпровської залізниці у Дніпропетровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на конкурсній 
основі було створено групу волонтерів для студентського загону провідників. 

 
 

28.    До Всеукраїнського дня бібліотек // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 11 жовт. : фот. 
Наведена характеристика науково-технічної бібліотеки ДНУЗТа та висвітлена її наукова та 

культурна дільність. 
 
 

29.    Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук // Атестаційний вісник. – 2012. – № 12. – С. 253-292. 

Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата 
наук Жижко Костянтина Вікторовича, асистента кафедри економіки та менеджменту ДНУЗТ. 

 
 

30.    Драч З.  
99 процентов жизни / Злата Драч // Приднепров. магистраль. – 2012. – 2-8 нояб. 
(№ 43). 

Заместитель начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел по 
контактной сети Леонид Усик - выпускник ДИИта, факультет "Электрификация 
железнодорожного транспорта". 

 



 
 

31.    Драч З.  
Встреча в родном вузе / Злата Драч // Приднепров. магистраль. – 2012. – 12-18 окт. 
(№ 40). – С. 3. 

Статьяе о встрече начальника Приднепровской железной дороги Александра Момота со 
студентами факультета "Электрификация железнодорожного транспорта", которая состоялась 
8 октября 2012 года в ДИИТе. 

 
 

32.    Драч З.  
Встреча поколений / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 2012. – 21-27 дек. (№50). – 
С. 4 : фот.цв. 

14 декабря прошла встреча выпускников ДИИТа факультета "Электрификация 
железнодорожного транспорта" по случаю праздника "Дня энергетика". 

 
 

33.    Драч, З.  
В студотряде - лучшие / Злата Драч // Приднепровская магистраль. – 2012. – 12-18 окт. 
(№ 40). – С. 1, 3. 

Статья о  работе студотряда помощников машиниста – студентов-третьекурсников 
факультета "Электрификация железнодорожного транспорта" ДИИТа . 

 
 

34.    Забєліна Ю.  
Належна освіта регіону / Юлія Забєліна // Вісті Придніпров'я. – 2012. – 26 черв. – С. 3. 

На Раді ректорів при облдержадміністрації йшла мова про рейтинг ВНЗ Дніпропетровщини. 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна посів 8-ме місце у рейтингу кафедри ЮНЕСКО. 

 
 

35.    Закордонні гості почуватимуться комфортно // Приднепров. магистраль. – 
2012. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 2. 

Придніпровська залізниця готується до пасажирських перевезень іноземних вболівальників 
під час Євро-2012. На залізниці був проведений конкурс серед студентів ДІІТу, які вільно 
володіють англійською. Тридцять чотири кандидати опановують професію провідника. 

 
 

36.    Залізниці – студентську силу // Приднепров. магистраль. – 2012. – 18-24 мая 
(№ 19). – С. 2. 

Під час літніх пасажирських перевезень 2012 року до навчально-виробничої практики на 
Придніпровській залізниці планують залучити 436 студентів Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, Дніпропетровського та 
Сімферопольського технікумів залізничного транспорту. 

 
 

37.    Иван Петрович из племени атлантов // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 26 верес. – С. 4 : 
фот. 

Иван Петрович Корженевич поступил в ДИИТ в 1970 году, занимался автоматизацией 
инженерных расчетов с использованиемЭВМ (1973 год). Написал программу для ЭВМ "Наири-
2". При результативной научно-практической работе был руководителем, ученым и 
администратором. 

 
 

38.    Кійко А.  
Талановитий науковець і педагог / Анатолій Кійко // Приднепров. магистраль. – 2012. – 
3-9 авг. (№ 30) : фот.цв. 

Почесному залізничнику, ветерану праці, доценту кафедри "Електрорухомий склад 
залізниць" Борису Трохимовичу Власенко виповнюється 75 років. 

 
 

39.    Каіра А.  
Вся країна повита красою / Анна Каіра // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 22 берез. 

З 1 по 6 березня 2012 року в читальному залі наково-технічної бібліотеки ДНУЗТ відбулася 
виставка декоративно-прикладного мистецтва співробітників та студентів університету. 



 
 

40.    Кинах  И.  
Полевой командир / Игорь Кинах  // Приднепровская магистраль. – 2012. – 7-
13 сент.(№ 35). 

Когда Ярославу Суслову в 1974 году исполнилось 22, он уже окончил ДИИТ и получил 
квалификацию инженера путей сообщения - строителя. трудовую деятельность начинал 
бригадиром пути, мастером. Затем - главным инженером путевых машинных станций №47 и 
№150 Южно-Уральской железной дороги. 

 
 

41.    Кинах И.  
Приднепровскую дорогу возглавил Игорь Гладких / Игорь Кинах // Приднепров. 
магистраль. – 2012. – 30 нояб. - 6 дек. (№ 47). 

29 ноября в управлении Приднепровской железной дороги Генеральный директор 
Укрзализныци Владимир Козак представил руководящему составу начальника дороги - Игоря 
Вениаминовича Гладких. 

 
 

42.    Кинах И.  
Проблемы механики обсуждали в ДИИТе / Игорь Кинах // Приднепров. магистраль. – 
2012. – 8-14 июня (№ 22). 

С 23 по 25 мая в ДИИТе прошла ежегодная XIII Международная конференция на тему 
"Проблемы механики железнодорожного транспорта: безопасность движения, динамика, 
прочность и надежность подвижного состава и энергосбережения". В ней приняли участие 170 
представителей из Украины и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 
 

43.    Кириченко Н. В.  
Заботу ветеранам / Н. В. Кириченко // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 26 верес. 

О работе первичной организация ветеранов войны и труда ДИИТа. 
 
 

44.    Колб Л.  
Где учат "на отлично" / Л. Колб // Сегодня. – 2012. – 15 мая. – С. 12-13. 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна вошел в топ-10 лучших ВУЗов Украины согласно рейтингу "Компас". 

 
 

45.    Кот С.  
Заспівали на біс / Софія Кот // Наше місто. – 2012. – 21 квіт. 

У Будинку культури Дніпропетровського національного університеті залізничного 
транспорту імені В. Лазаряна пройшов традиційний міжнародний фестиваль вокальної 
творчості "Пісня на біс". 

 
 

46.    Кот, София.  
Активная молодежь объединяется : София Кот / С. Кот  // Наше місто. – 2012. – 16 
листоп. – С. 24. 

Про роботу молодежного центра Днепропетровщины, который был открыт на базе ДНУЗТ 
 
 

47.    Кравченко В.  
Про конкурс "Інтелект - Творчість - Успіх" / В. Кравченко // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 
груд. 
 
 
48.    Куліш А. І.  
Заспіваймо пісню / А. І. Куліш // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 22 берез. 

М. М. Усенко з 1955 р. працював на кафедрі фізичного виховання ДІІТу (протягом 1963-
1975 рр. виконував обов'язки завідувача кафедри).  



 
 

49.    Кушнір Б.  
Чи витягне львівського воза залізничний локомотив? / Б. Кушнір // Голос України. – 
2012. – 9 лют. – С. 5. 

У статті розповідається про випускника ДІІТа, який очолює Львівську обласну державну 
адміністрацію. 

 
 

50.    Лауреати "Студентської весни" // Магістраль. – 2012. – 30 трав-5 черв. (№ 39). 
– С. 2. 

Дніпропетровський національний университет залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна визнаний одним із лауреатів обласного фестивалю "Студентська весна". 

 
 

51.    Леонова А.  
Вся жизнь – дорога / А. Леонова // Наше місто. – 2012. – 6 лип. – С. 4. 

Рассказывается о работе и семейной жизни выпускника ДИИТа Александра Момота. 
 
 

52.    Лисицына Е.  
Свободный доступ к знаниям / Е. Лисицына // Комсомольская правда в Украине. – 
2012. – 9 окт. – С. 6 : фот. 

Благодаря инициативе студентов ДИИТа, ДНУ и Александра Момота, в сорока 
студентческих общежитиях города Днепропетровска начали работать бесплатные Wi-Fi зоны. 

 
 

53.    Лутковська Д.  
Вихідні у стилі "УЗ" / Д. Лутковська // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. : фот. 

У статті розповідається про те, як можна провести вихідні у Дніпропетровску пов'язані з 
залізницею. 

 
 

54.    Лысенко О.  
Вокруг света в День студента! / О. Лысенко // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. 

В статье рассказывается о праздновании Дня студента в разных странах мира. 
 
 

55.    Міжнародна освіта в університеті // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 11 жовт. : фот. 
В статті запропоновано пройти курс навчання та отримати міжнародний диплом магістра 

європейского зразка та диплом університету за спеціальністю "Інтероперабельність і безпека 
на залізничному транспорті". 

 
 

56.    Мазур Д.  
Почетное звание - первокурсник! / Д. Мазур, О. Лысенко, С. Павленко // ДІІТ сьогодні. – 
2012. – 7 листоп. : фот. 
 
 
57.    Марценюк Л.  
Він і сам - легенда ДІІТу / Лариса Марценюк // Приднепров. магистраль. – 2012. – 17-23 
февр. (№ 6). – С. 4. 

Артему Івановичу Кулішу виповнилося 80 років. Він – автор понад 80 праць з історії 
Дніпропетровщини та залізничного транспорту, безлічі статей про минуле, сучасне й майбутнє 
ДІІТу, де працює з 1973 року. 

 
 

58.    Марценюк Л.  
Высокая награда Тараса Дутко / Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 11 жовт. : 
фот. 

О спортивной деятельности заслуженного мастера спорта Украины, преподавателя 
кафедры физического воспитания ДНУЗТа, Дутко Т.Р. 



 
 

59.    Марценюк Л.  
Добро пожаловать, первокурсники! / Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 26 
верес : фот. 

1 сентября 2012 года в Днепропетровском национальном университете железнодорожного 
транспорта имени академика В. Лазаряна состоялся торжественній праздник "Посвящение в 
ряды студентов". 

 
 

60.    Марценюк Л.  
Легендарний ювіляр / Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – С. 4. 

15 лютого  виповнюється 80 років Артему Івановичу Кулішу, автору понад 80 праць, у тому 
числі чотирьох монографій. А. І. Куліш - історик, кандидат історичних наук, доцент, приват-
професор кафедри українознавства, один із ініціаторів створення музею історії ДІІТу. 

 
 

61.    Марценюк Л.  
Ноутбуки - кращим студентам! / Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – 
С. 2. 

Троє першокурсників механічного факультету за хороше навчання нагороджені ноутбуками. 
 
 

62.    Марценюк Л.  
Ноутбуки - кращим студентам! / Лариса Марценюк // Приднепров. магистраль. – 2012. – 
10-16 февр. (№ 5). – С. 4. 

Троє кращих студентів-першокурсників механічного факультету за результатами зимової 
сесії нагороджені ноутбуками. 

 
 

63.    Марценюк Л.  
Шоу "Модель года-2011" – праздник красоты и креативности / Лариса Марценюк // ДІІТ 
сьогодні. – 2012. – 9 лют. – С. 3. 

Во Дворце культуры ДИИТа прошел конкурс "Модель года-2011". Участники 
продемонстрировали не только красоту, грацию, умение двигаться, но и креативность. 

 
 

64.    Марценюк Л.  
Шоу "Модель года-2011" / Лариса Марценюк // Приднепров. магистраль. – 2012. – 20-26 
янв. (№ 2). – С. 8. 

Накануне Нового года состоялся конкурс для студентов ДИИТа "Модель года-2011". 
 
 

65.    Марценюк, Лариса.  
ДІІТ - у першій десятці / Лариса Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 27 черв. 
 
 
66.    Мельничук І.  
Забезпечити рівні можливості навчання для всіх дітей / І. Мельничук // Наше місто. – 
2012. – 31 серп. – С. 6. 

У Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка 
Лазаряна відкрили обласний молодіжний центр. В урочистому відкритті центру взяли участь 
міністр освіти й науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, голова облдержадміністрації 
Олександр Вілкул.  

 
 

67.    Мельничук І.  
Учені-транспортники презентували інноваційні проекти / І. Мельничук // Наше місто. – 
2012. – 31 серп. – С. 8. 

Вчені Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна розробили проект будівництва житлового будинку для викладачів та 
науковців навчального закладу. 



 
 

68.    Мельничук И  
Наука и бизнес начали вести диалог без переводчиков / И Мельничук // Наше місто. – 
2012. – 13 жовт. (№ 121). – С. 4. 

В Днепропетровске проходил международній научно-практический форум "Наука и бизнес - 
основа развития экономики", в котором принял участие Днепропетровский национальный 
университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна. 

 
 

69.    Мельничук, Ірена.  
Виші регіону у десятці кращих / Ірена Мельничук // Наше місто. – 2012. – 27 черв. – С. 
4. 

У рейтингу вишів "Компас-2012" Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна посів 8-ме місце. 

 
 

70.    Ми різні, але ми рівні // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 22 берез. 
1 березня 2012 року Центром гендерних досліджень ДНУЗТ було проведено науково-

практичний студентський семінар "Ми різні, але ми рівні". 
 
 

71.    Милка Л. (студент).  
Команда "Чё" будет представлять наш университет на городском конкурсе КВН 
"КаВуН" / Лена Милка // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – С. 4. 

Во Дворце ДИИТа состоялся межфакультетский конкурс команд игры "КВН-2011". Победа 
досталась команде "Чё", которая также получила уникальную возможность представлять 
университет на городском межвузовском конкурсе КВН "КаВуН". 

 
 

72.    Молоді вчені пройдуть стажування у Франції // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 листоп. 
: фот. 
 
 
73.    Научному центру по транспортным сооружениям в Днепропетровске – быть! // 
ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 листоп. : фот. 

О ІІІ Международной научно-практической конференции "Мосты и тоннели: теория, 
исследования, практика", которая проходила в ДНУЗТ. 

 
 

74.    Наши выпусники – наша гордость! : [інтерв'ю з В. М. Бубновым] / записал 
Александр Беленсон // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 27 черв. 

Интервью с одним из выдающихся выпускников ДИИТа, генеральным конструктором по 
вагоностроению производственного объединения "Азовмаш", первым 
заместителемГенерального директора по научно-техническому прогрессу, доктором 
технических наук, профессором В. М. Бубновым. 

 
 

75.    Нетребко А. В.  
Железнодорожники стран СНГ, Балтии и Грузии приняли важные решения / А. В. 
Нетребко // Вагонный парк. – 2012. – № 5. – С. 20-23. 

14-16 марта в Мариуполе на базе ПАО "АЗОВМАШ" проходило 53-е заседание Комиссии 
Совета по железнодорожному транспорту полномочных представителей вагонного хозяйства 
железнодорожных администраций стран СНГ, Балтии и Грузии. Среди участников заседания 
был проректор по научной работе Днепропетровского национального университета им. акад. 
В. Лазаряна С. В. Мямлин. 

 
 

76.    Никитина С.  
Больше века на железной дороге / С. Никитина // Локомотив-информ. – 2012. – № 10. – 
С. 55 : фот.цв. 



 
 
77.    Нильська М.  
Визначені переможці "Студентської весни" / Марта Нильська // Наше місто. – 2012. – 26 
трав. – С. 5. 

Серед переможців фестивалю "Студентська весна" – Дніпропетровський національний 
университет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 
 

78.    Нильська М.  
Студенти йдуть на карнавал / М. Нильська // Наше місто. – 2012. – 28 груд. А – С. 6. 

У Будинку культури національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. 
Лазаряна пройшов святковий карнавал, було організовано конкурси, розваги та концерт за 
участі молоді - кращих артистів та творчих колективів Дніпропетровщини. 

 
 

79.    Нормативна документація з питань атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів : перелік спеціалізованих вчених рад // Атестаційний вісник. – 2012. – № 12. – 
С. 3-35. 

У ДНУЗТ спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук за спеціальністю 
"Економіка та управління підприємствами" строком на два роки: голова Бараш Юрій 
Савелійович, заступник голови Ейтутіс Георгій Дмитрович, вчений секретар Полішко Тетяна 
Валеріївна. 

 
 

80.    Он просто рядом быть перестает... // Наше місто. – 2012. – 27 квіт. – С. 30. 
О книге И. В. Нагорного "Творить – играя и шутя", которая создана благодаря усилиям 

издательства, близких и друзей автора. 
 
 

81.    Півник О. А.  
День енергетика на факультеті "Електрифікація залізниць" – Мій факультет – 
найкращий! / О. А. Півник // ДІІТ сьогодні. – 2012. – № 12. 

Розповідь про кожну кафедру факультету "Електрифікації залізниць". 
 
 

82.    Півник О.  
Афіша подій зустрічі Нового року / О. Півник, К. Величко // ДІІТ сьогодні. – 2012. – № 12 
: фот. 

Афіша подій зустрічі Нового року в ДНУЗТ та Дніпропетровську. 
 
 

83.    Павленко М.  
Виходець із Придніпровської / М. Павленко // Магістраль. – 2012. – 5-11 груд. (93). – 
С. 3. 

Призначено нового керівника Придніпровської залізниці - Ігоря Веніаміновича Гладкіх, 
випускника Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 

 
 

84.    Павленко М.  
Тіні забутого побуту / Микола Павленко // Магістраль. – 2012. – 11-17 квіт. (№ 25). – 
С. 12. 

Студенти ДНУЗТ стали творцями незвичайної "світлиці", яка діє вже 10 літ. Майбутні 
залізничники звозять з усієї України старі рубелі, глечики, праски, вишиті рушники тощо.  

 
 

85.    Павленко Н.  
Встреча выпускников. Энергетика поиска / Н. Павленко // Магістраль. – 2012. – 22-28 
груд. (№98). – С. 4. 

Студенты факультета "Электрификация железных дорог" ДНУЖТ пообщались со своими 
будущими коллегами – выпускниками разных лет, достигшими в своей специальности 
определенных высот, а поводом послужило празднование Дня энергетика. 



 
 

86.    Пам'яті вчителя // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. : фот. 
Коротка розповідь про життя та наукову діяльність Блохіна Євгенія Петровича. 
 
 

87.    Перова О.  
Все инженеры в гости к нам / Ольга Перова // Наше місто. – 2012. – 6 квіт. – С. 6. 

В Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта прошла 
международная студенческая научная конференция "Инженер ІІІ тясячелентия".  

 
 

88.    Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень 
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 
: наказ Міністерства освітиі науки, молоді та спорту від 29 берез. 2012 р. № 376 // 
Атестаційний вісник. – 2012. – № 5. – С. 8-31. 

Про присвоєння вченого звання професора Баннікову Дмитру Олеговичу (каф. Будівельні 
конструкції). 

 
 

89.    Плотнікова О.  
Щоб залізничником стати... / О. Плотнікова // Магістраль. – 2012. – 11-17 лип. – С. 3. 

У статті розкриваюься умови вступу у 2012 році  до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту. 

 
 

90.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення доктора 
наук // Атестаційний вісник. – 2012. – № 10. – С. 10-115. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук 
Кузнецова Валерія Геннадійовича, докторанта кафедри електропостачання залізниць; 
Артемчука Віктора Васильовича, доцента кафедри електрорухомого складу залізниць; 
Алхдура Ахмада Муса Махмуда, стажера кафедри тунелів, основ та фундаментів 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна. 

 
 

91.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата 
наук // Атестаційний вісник. – 2012. – № 11. – С. 267-371. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук Гусак 
Марини Анатоліївни, асистента кафедри проектування і будівництва доріг. 

 
 

92.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата 
наук // Атестаційний вісник. – 2012. – № 12. – С. 158-244. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук 
Мямліна Владислава Віталійовича, кафедра Вагони та вагонне господарство, Петрушиної 
Галини Олександрівни, кафедра хімії, Муляр Ірини В'ячеславівни, методиста Центру 
довузівської підготовки факультету гуманітарної освіти та роботи з іноземними студентами 
ДНУЗТ. 

 
 

93.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандадата 
наук. [Соціальні комунікації. Колесникова Тетяна Олександрівна] // Атестаційний вісник. 
– 2012. – № 2. – С. 257. 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
Колесникової Тетяни Олександрівни (директора науково-технічної бібліотеки 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна). 



 
 

94.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандитата 
наук // Атестаційний вісник. – 2012. – № 9. – С. 22-144. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидатів наук 
Богомаза Володимира Миколайовича, старшого помічника начальника навчальної частини 
кафедри військової підготовки; Пшінька Павла Олександровича, аспіранта кафедри 
будівельних конструкцій; Назарова Олексія Анатолійовича, старшого викладача кафедри 
станцій та вузлів; Карзової Оксани Олександрівни, старшого викладача кафедри 
автоматизованого електропривода; Краснова Романа Володимировича, старшого викладача 
кафедри автоматизованого електропривода. 

 
 

95.    Положення про навчально-виробничий загін студентів університету : затв. 
наказом ректора від 01 берез. 2012 р. № 179 // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 22 берез. 
 
 
96.    Попов А.  
Присяга майбутніх лейтенантів / Андрей Попов // Приднепровская магистраль. – 2012. 
– 7-13 сент.(№ 35). – С. 4. 

В Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту на 
вірністьукраїнському народові склали присягу 44 курсанти I курсу кафедри військової 
підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби. 

 
 

97.    Попов, А. В.  
Служу українському народу! / А. В. Попов // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 26 верес : фот. 

В 2012 році на вірність українському нарду присягнули 44 курсанти першого курсу кафедри 
військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного 
університету залізничноо транспорту імені академіка В. Лазаряна з 14 областей України. 

 
 

98.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 17-23 авг. (№ 32). – С. 3. 
Наказом начальника Придніпровськой залізниці з 18 липня на посаду начальника вагонного 

депо Батуринська призначений Ємцев Євген Володимирович, який закінчив ДІІТ за 
спеціальністю "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту". Має 
кваліфікацію магістра, інженера-механіка. 

 
 

99.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 1-7 июня (№ 21). 
Наказом начальника Придніпровської залізниці з 25 травня на посаду начальника служби 

комерційної роботи та маркетингу призначений Гуня Костянтин Анатолійович, який закінчив 
ДІІТ у 1999 році за спеціальністю "Організація перевезень і управління на залізничному 
транспорті". 

 
 

100.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 16-22 марта (№ 10). 
З 6 березня на посаду головного інженера служби матеріально-технічного постачання 

призначено Семковського Владислава Володимировича, який в 2003 році закінчив ДІІТ за 
спеціальністю "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту". Отримав 
кваліфікацію - інженер-механік. 

 
 

101.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 2-8 марта (№ 8). – С. 2. 
Наказами начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота призначено на нові 

посади Бикова Віктора Сергійовича, випускника ДІІТу за спеціальністю "Рухомий склад та 
спеціальна техніка залізничного транспорту" та Яроша Сергія Петровича, який закінчив ДІІТ за 
спеціальністю "Тепловози і тепловозне господарство". 

 
 

102.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 20-26 апр. (№ 16). – С. 2. 
12 квітня на посаду начальника служби з управління майновими і земельними ресурсами 

призначений Томіло Ігор Іванович, випускник ДІІТу за спеціальністю "Облік і аудит". 



 
 

103.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2012. – 25-31 мая (№ 20). – С. 2. 
З 11 травня на посаду начальника Дніпропетровського моторвагонного депо призначений 

Любка В. С., випускник Дніпропетровського державного технічного університету залізничного 
транспорту (2001) та інституту післядипломної освіти ДДЕУЗТ (2002), спеціальність "Рухомий 
склад та спеціальна техніка залізничного транспорту, менеджменту організації".  

 
 

104.    Приходько П.  
Залікові книжки майбутнім залізничникам / П. Приходько // Наше місто. – 2012. – 
4 верес. 

В 2012 році студентами національного університету залізничного транспорту ім. академіка 
Лазаряна стали майже 800 абітурієнтів, не тільки з різних регіонів України,а й країн Європи, 
Азії, СНД. 

 
 

105.    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 
звань від 26 жовтня 2012 року : список здобувачів наукового ступення доктора наук // 
Атестаційний вісник. – 2012. – № 12. – С. 45-53. 

Про присудження наукового ступення доктора наук Барановському Денису Миколайовичу, 
співробітнику НДІ ДНУЗТ. 

 
 

106.    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам 
вищих навчальних закладів та аспірантам : Розпорядження КМУ від 22 серпня 2012 р. 
№ 602-р // Уряд. кур'єр. – 2012. – 13 верес. – С. 12. (Шифр -242483). 

Студенту 4 курсу ДНУЗТ Веселовському Сергію Ігоревичу призначена академічна стипендія 
КМУ. 

 
 

107.    Пшінько О. М.  
Перспектива є / О. М. Пшінько ; розмову вели Лариса Марценюк та Оксана Гололобова 
// ДІІТ сьогодні. – 2012. – 25 квіт. 

Ректор університету, професор О. М. Пшінько розповів про сьогодення Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені В. А. Лазаряна. 

 
 

108.    Пшінько О. М.  
Про підсумки роботи у 2011-2012 навчальному році та завдання на новий навчальний 
рік / О. М. Пшінько // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 31 серп. 
 
 
109.    Пшинько А. Н.  
Интеллектуальный поезд реален! / беседу вел Юрий Швайко // Магістраль. – 2012. – 
21-27 квіт. (№ 28). – С. 6. 

Ректор Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта 
профессор А. Н. Пшинько будет участником международного форума по вопросам подготовки 
магистров и докторов наук в области железнодорожных интеллектуальных транспортных 
систем (ЖИТС). 

 
 

110.    Пшинько, А. Н.  
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна / А. Н. Пшинько // Инвест - Ukraine/ Invest – Украина. – 2012. – 
№ 5. – С. 1 : фот.цв. 
 
 
111.    Розкажуть англійською і французькою // Зоря. – 2012. – 22 черв. – С. 1. 

Придніпровська залізниця обрала для роботи з іноземними пасажирами під час Євро-2012 
кращих студентів-бакалаврів університету залізничного транспорту. 



 
112.    Романов Ю.  
Проблемы механики железнодорожного транспорта / Юрий Романов // Магістраль. – 
2012. – 13-19 черв. (№ 43). – С. 8. 

В ДИИТе прошла ежегодная XIII Международная конференция на тему "Проблемы 
механики железнодорожного транспорта: безопасность движения, динамика, прочность и 
надежность подвижного состава и энергосбережения". В ней приняли участие свыше 100 
ученых из Украины, России, Молдовы и Литвы. 

 
 

113.    Самолюк Я.  
Повернення в студентські роки / Я. Самолюк // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 7 листоп. : фот. 

Про спогади начальника Придніпровської залізниці Момота Олександра Івановича, 
випускника ДІІТу. 

 
 

114.    Сорока М.  
Студенческая наука в Днепропетровске, или как не прозивать свой шанс! / М. Сорока // 
ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. 

О городском конкурсе "Интеллект - Творчество - Успех". 
 
 

115.    Список здобувачів наукового ступення кандидата наук : Додаток 2 до наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26. 09. 2012 № 1048 // 
Атестаційний вісник. – 2012. – № 11. – С. 28-141. 

Список здобувачів наукового ступення кандидата наук Бардася Олександра 
Олександровича, Мазуренко Олександра Олександровича, Малашкіна Вячеслава 
Віталійовича, Товта Богдана Миколайовича, Швець Олега Михайловича, Задої Вячеслава 
Олександровича, Марценюк Лариси Володимирівни, Пінчук Олени Петрівни, Тесленко Тетяни 
Вікторівни. 

 
 

116.    Ставка на молодь // Приднепровская магистраль. – 2012. – 14-20 дек. (№ 49). 
Керівництво Укрзалізниці прйняло рішення у 2013 році продовжити проект щодо підготовки 

спеціалістів для залізничної галузі з числа студентів випускного курсу вищих навчальгих 
закладів III-IV рівнів акредитації за участю підприємств залізничного транспорту. 

 
 

117.    Стипендія Вченої ради університету // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 25 квіт. 
Перелік студентів ДНУЗТ, які отримують стипендію Вченої ради університету. Вона 

призначається з метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у 
громадській, спортивній та науковій діяльності. 

 
 

118.    Стипендія Григорія Миколайовича Кірпи // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 25 квіт. 
Перелік студентів, які отримують стипендію Григорія Миколайовича Кірпи. Стипендія 

призначається кращим студентам 3-5 курсів усіх спеціальностей за наукові здобутки або прояв 
у суспільному житті університету. 

 
 

119.    Студентська рада університету // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 11 жовт. : схемы. 
 
 
120.    Титова А. (студент).  
Посещение детского неврологического отделения при игреневской больнице 
благотворительного клуба "ДОМ" / Анастасия Титова // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – 
С. 1. 

Студенты благотворительного клуба "Дом" ДИИТа посетили детское неврологическое 
отделение при игреневской больнице. Они устроили ребятам настоящую новогоднюю сказку.  

 
 

121.    Триває конкурс "Студент року" // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 11 жовт. 
Про обласний конкурс "Студент року", який проходить на Дніпропетровщині за підтримкою 

губернатора Олександра Вілкула. 



 
 

122.    У здоровому тілі - здоровий дух! // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 27 черв. 
У поліклініці ДНУЗТ відбулося відкриття санаторію-профілакторію. 
 
 

123.    Університет отримав міжнародний грант // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 9 лют. – 
С. 1. 

ДІІТ отримав грант  від Європейської комісії у рамках програми TEMPUS на виконання 
міжнародного проекту CITISET у галузі інтелектуальних транспортних систем. 

 
 

124.    Хлєбникова Я.  
Першокурсників посвятили в студенти / Я. Хлєбникова // Вісті Придніпров`я. – 2012. – 4 
верес. – С. 4 : фот. 

Голова обласної ради Євген Удод привітав першокурсників Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна зі вступом до 
студентських лав. 

 
 

125.    Человек-локомотив / подготовили П. Москаленко, Т. Королюк, Е. Плотникова // 
Магістраль. – 2012. – 17-23 берез. (№ 17-18). – С. 7. 

16 марта исполнилось 70 лет Л. Л. Железняку, выпускнику ДИИТа. 
 
 

126.    Швайко Ю.  
Інженер ІІІ тисячоліття / Ю. Швайко // Магістраль. – 2012. – 25 квіт.-1 трав. (№ 29). – 
С. 3. 

В Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту відбулася 
мужнародна наукова конференція "Інженер ІІІ тясячоліття". 

 
 

127.    Швайко Ю.  
"Брильянты" Подлиняева / Ю. Швайко // Магістраль. – 2012. – 7-13 листоп. – С. 9. 

Виктор Герасимович Подлиняев отпраздновал бриллиантовый юбилей. За его плечами 
трудовой путь от дежурного станции до главного инженера Приднепровской. 

 
 

128.    Швайко Ю.  
Первый триумф / Юрий Швайко // Магістраль. – 2012. – 4-10 лют. (№ 7). – С. 6 : фот. 

Трое первокурсников механического факультета за хорошую учебу награждены 
ноутбуками. 

 
 

129.    Швайко Ю.  
У ДІІТі з'явився молодіжний центр / Ю. Швайко // Магістраль. – 2012. – 1-7 верес. – 
С. 5. 

У Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту  ім. академіка В. 
Лазаряна пройшло урочисте відкриття обласного молодіжного центру. На відкриття були 
запрошені міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник і губернатор 
Дніпропетровщини Олександр Вілкул. 

 
 

130.    Швайко Ю.  
Экономные вагоны / Юрий Швайко // Магістраль. – 2012. – 13-19 черв. (№ 43). – С. 8. 

На соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2012 год 
выдвинута работа "Разработка, освоение и внедрение в эксплуатацию современного 
грузового подвижного состава нового поколения" в которой принимали участие кафедра 
"Вагоны и вагонное хозяйство" ДНУЖТ, а также научно-исследовательские и 
производственные предприятия. 



 
 

131.    Швайко, Юрій.  
Бути відмінником приємно / Ю. Швайко // Магістраль. – 2012. – 27 черв.-3 лип. (№ 47). 
– С. 6. 

Іменну стипендію обласної ради отримав студент 5-го курсу механічного факультету 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту Павло Клопінський. 

 
 

132.    Ярмола Н.  
Діалог ректор-студент / Н. Ярмола // ДІІТ сьогодні. – 2012. – 4 груд. : фот. 

Про зустріч ректора університета Пшінька О. М. зі студентами на якій студенти мали змогу 
задати питання ректорові, а також вирішити проблеми пов'язані з навчальним процесом. 

 
 

133.    Ярмола Н.  
Привітання з Міжнародним днем студента! / Н. Ярмола, О. Півник // ДІІТ сьогодні. – 
2012. – 4 груд. : фот. 

Привітання з Міжнародним днем студента від Момота Олександра Івановича, Пшінька 
Олександра Миколайовича та Кійка Анатолія Івановича, а також розповідь про свої студентські 
роки від Кійка А. І. 

 
 


