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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 2013 рік. 

Покажчик призначений для викладачів, студентів та широкого 
кола читачів. 
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1.    [Михайло Леонідович Коротенко] [Текст] // Залізничний транспорт 
України : науково-практичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 59. 

20 лютого 2013 року професору Михайлові Леонідовичу Коротенку 
виповнилося 90 років. З них 61рік він працював у ДІІТі. Професор зробив 
великий внесок у методику підготовки спеціалістів для залізничного 
транспорту. 

 
 

2.    [Перелік робіт для участі в конкурсі на присудження Премій Верховної 
Ради України для найталановитіших молодих учених] [Текст] // Голос України. 
– 2013. – 19 черв. – С. 6–7. 
 
 
3.    Андрощук, С.  
Обучение скорости [Текст] / С. Андрощук // Магістраль. – 2013. – 16-22 
січ. (№3). – С. 4. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗНЛ(1) 

Стартовавший в рамках европейской программы TEMPUS IV проект 
MieGVF призван решить задачу профподготовки железнодорожников к 
новым реалиям жизни. 

 
 

4.    Андрющенко, Е.  
Красавица хочет на стройку [Текст] / Е. Андрющенко // Днепр вечерний – 
2013. – 12 июля. – С. 15. 

По результатам шестого обласного конкурса красоты среди студенток 
"Первая леди – 2013", победительницей стала студентка ДНУЖТа Елизавета 
Ишкузина. 

 
 

5.    Андрющенко, Е.  
Первая леди учится строить мосты [Текст] / Е. Андрющенко // Наше місто. – 
2013. – 2 июля. – С. 9. 

В Днепропетровске состоялся шестой обласной конкурс красоты среди 
студенток "Первая леди-2013", победу в нем получила студентка ДНУЖТ 
Елизавета Ишкузина. 

 
 

6.    Бєлов, Д.  
Вибір руховиків та системників [Текст] / Д. Бєлов // Магістраль. – 2013. – 24-
30 лип. (№55). – С. 3. 
 
 
7.    Біловицька, Наталія.  
Провідник зі студентським квитком [Текст] / Н. Біловицька // Уряд. 
кур'єр. – 2013. – 18 черв. – С. 7. 

В сезон масових перевезень Придніпровська залізниця залучає до роботи 
провідників пасажирських вагонів студентів ДНУЗТ та ін. навчальних 
закладів. 
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8.    Біляєв, М.  
Спеціальність "Водопостачання та водовідведення" [Текст] / М. Біляєв // ДІІТ 
сьогодні. – 2013. – № 6. 
 
 
9.    Белый, А.  
В местные советы избраны новые депутаты [Текст] / А. Белый // Днепр 
вечерний – 2013. – 12 марта (№31). – С. 2. 
 
 
10.    Белый, А.  
Образование должно соответствовать условиям рынка [Текст] / А. Белый // 
Днепр веч. – 2013. – 13 фев. – С. 5. 

В статье речь идет о встрече ректора ДНУЗТ Пшинько Александра 
Николаевича с вице-премьер-министром Украины Вилкулом Александром. 

 
 

11.    Боднар, Б. Є.  
До 90-річчя з дня народження Тимофія Федоровича Кузнєцова [Текст] / 
Б. Є. Боднар // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 3. 
 
 
12.    Вітаємо колектив Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 3. 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна одержав Золоту відзнаку за професіоналізм, 
вагомий внесок у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток 
України, за підсумками міжнародної презентаційно-іміджевої програми 
"Визнання року - 2012". 

 
 

13.    Васько, А.  
Чем запомнилась вам первая производственная практика? [Текст] / 
А. Васько, З. Драч, И. Кинах, Т. Танасиенко // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 1-7 марта (№7). 

Блиц-опрос выпускников ДИИТа об их первой производственной практике. 
 
 
 

14.    Вернигора, Р.  
Факультет "Управління процесами перевезень" [Текст] / Р. Вернигора // ДІІТ 
сьогодні.  – 2013. - № 7. 

У статті розповідається про факультет "Управління процесами 
перевезень". 
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15.    Вивчення іноземного досвіду [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 11. 

У статті розповідається про зустріч української делегаціїї на чолі з головою 
Державної інспекції навчальних закладів України Михайлом Гончаренком з 
керівництвом Канадського міжнародного бюро освіти, до складу делегації 
увійшов і ректор ДНУЗТ Олександр Пшінько. 

 
 

16.    Визнання року – 2012 [Текст] // Освіта. – 2013. – 2-9 січ. (№ 1-2). – С. 4. 
В статті розповідається про урочисту презентацію міжнародної 

презентаційно-іміджевої програми "Визнання року - 2012", яка відбудеться у 
січні 2013 року, розповідається про ДНУЗТ, який отримав золоту відзнаку. 

 
 

17.    Власова, О. П.  
Гендерный портрет Днепропетровского национального университета 
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна (2011-
2012) [Текст] / О. П. Власова, А. С. Масур // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 1. 

В статье расматривается гендерный портрет ДНУЗТ за 2011-2012 года. 
 
 

18.    Воробьев, И.  
Задача высшей школы – приблизить образование к реальной 
экономике [Текст] / И. Воробьев // Комсомольская правда в Украине. – 2013. 
– 15-21 фев. – С. 8. 

Рассказ Александра Вилкула о успешной реализации комплекса 
мероприятий по адаптации высшего образования к действительным 
потребностям рынка труда. 

 
 

19.    Выбрали мисс [Текст] // Вісті Придніпров'я. – 2013. – 26 верес. – С. 18. 
По итогам ХІІІ официального конкурса красоты и таланта "Мисс 

студенчество – 2013" победу одержала студентка ДНУЗТ им. акад. 
В. Лазаряна. 

 
 

20.    Гнатенко, В.  
Факультет "Організація будівництва доріг та експлуатація колії" [Текст] / 
В. Гнатенко // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 7. 

Розповідається про роботу факультету "Організація будівництва доріг та 
експлуатація колії". 

 
 

21.    Голосєєв, С.  
Студентам про реформу [Текст] / С. Голосєєв // Магістраль. – 2013. – 12-18 
черв. (№43). – С. 4. 

У статті йдеться про новий посібник для вишів "Економіка залізничного 
транспорту" Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту.   Н
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22.    Дажук, В.  
Талантов нам не занимать [Текст] / В. Дажук // Наше місто. – 2013. – 
6 черв. – С. 12. 

В Днепропетровском городском совете наградили лауреатов 
межвузовского фестиваля творчества "Студенческая весна – 2013". 

 
 

23.    Дацюк, Л.  
Під довгострокову стратегію коштів не жаль [Текст] / Лариса Дацюк // Уряд. 
кур'єр. – 2013. – 31 лип. – С. 7. 

Про підсумки проекту Євросоюзу "Підтримка впровадження Транспортної 
стратегії України", який тривав протягом двох років. В рамках проекту 
пройшов конкурс есе студентів транспортних вишів на тему "Моє бачення 
майбутнього української транспортної галузі". Третє місце зайняв студент 
ДНУЗТ Олександр Суржиков. 

 
 

24.    Демура, В.  
"Я – движенец" [Текст] / В. Демура // Приднепров. магистраль. – 2013. – 
29 марта – 4 апр. (№ 11). 

Алексей Иванович Глазовой выпускник ДИИТа, посвятил более 30 лет 
жизни работе на железнодорожном транспорте, из них 22 года – на 
Приднепровской. 

 
 

25.    Демченко, Д. 
Факультет "Экономика и менеджмент на транспорте" [Текст] / Д. Демченко // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 6. 
 
 
26.    Демченко, Д.  
Короткий екскурс на тему, як стати одним із найкращих [Текст] / Д. Демченко, 
О. Гололобова // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 2. 

Список прізвищ та імен студентів, які отримали іменні стипендії. 
 
 

27.    День навколишньго середовища [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – 
№ 5. 

Розповідається про те, як курсанти кафедри військової підготовки 
спеціалістів Держспецтрансслужби напередодні Великодня озеленили ті 
ділянки, що були заплановані керівництвом університету. 

 
 

28.    Дерево віпускника 2013 [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 5. 
Випускники факультету "Електрифікації залізниць" за традицією 

висаджують садженці дерев на території студентського містечка ДНУЗТ. 
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29.    Дніпровський, Ю. 
Обраним курсом [Текст] / Ю. Дніпровський // Магістраль. – 2013. – 4-10 
верес. (№ 67). – С. 2. 
 
 
30.    Добро начинается с тебя [Текст] // Наше місто. – 2013. – 1 листоп. – 
С. 5. 

Речь идет о социальном проекте под названием "Добро начинается с 
тебя", направленном на помощь онкобольным детям. 

 
 

31.    Довбня, М.  
Факультет "Механічний" [Текст] / М. Довбня // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 7. 

У статті мова йде про роботу факультету "Механічний". 
 
 

32.    Долина, Л.  
Что такое PhD? и почему научные статьи надо писать на английском 
языке [Текст] / Л. Долина // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 4. 
 
 
33.    Долматова, Н.  
Новые этапы развития библиотек [Текст] / Н. В. Долматов // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 10. 

Статья посвящена ІІ Международной научно-практической конференции 
"Библиотеки высшей школы на новом этапе развития социальных 
коммуникаций", которая проходила в НТБ ДНУЖТа с 24 по 25 октября.  

 
 

34.    Долматова, Н.  
Професійний конкурс "Бібліо-пані" [Текст] / Н. Долматова // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 4. 

Про професійний конкурс "Бібліо-пані", який відбувся на передодні 8-го 
березня в бібліотеці ДНУЗТ. 

 
 

35.    Драч, З.  
Самый гуманный конкурс [Текст] / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 6-12 дек. (№ 48). 

29 ноября в Дорожном учебно-методическом центре охраны труда 
состоялся ежегодный конкурс на лучшего специалиста по охране труда. 
В состав жюри вошел заведующий кафедрой "Безопасность 
жизнедеятельности" ДИИТа Юрий Львович Заяц. 
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36.    Драч, З.  
Свободный, как ветер [Текст] / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 2013. – 
1-7 нояб. (№ 42). 

Игорь Сорока работает дорожным диспетчером в управлении дороги, в 
2011-м получил высшее образование, заочно окончив ДИИТ. 

 
 

37.    Драч, З.  
Вступительная кампания стартовала! [Текст] / З. Драч // Приднепров. 
магистраль. – 2013. – 5-11 июля (№ 25). 

С 1 июля абитуриенты начали "штурмовать" университеты. Многолюдно и 
в ДИИТе – кузнице кадров для железнодорожного транспорта. 

 
 

38.    Драч, З.  
Выбор днепропетровцев – железнодорожница [Текст] / З. Драч // 
Приднепров. магистраль. – 2013. – 31 мая – 6 июня (№ 20). 

26 мая кандидат от Пртии регионов аспирант ДИИТа Оксана Гололобова 
избрана депутатом Днепропетровского горсовета на промежуточных 
выборах. 

 
 

39.    Драч, З.  
"Железнодорожник – человек военный, а его внешний вид – лицо 
предприятия" [Текст] / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 2013. – 
29 марта – 4 апр. (№ 11). 
 
 
40.    Драч, З.  
Международные связи ДИИТа [Текст] / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 31 мая – 6 июня (№ 20). 

ДИИТ ежегодно расширяет границы международного сотрудничества, как 
географически, так и количественно. 

 
 

41.    Драч, З.  
Школа  командира [Текст] / З. Драч //  Приднепрв. магистраль. – 2013. –  21-
27 июня (№ 23). 

Олег Самков в 1995 году закончил ДИИТ, в этом году ко Дню Конституции 
Украины получил Благодарность Министерства инфрастуктуры Украины. 

 
 

42.    Драч, З.  
"Я уже не пассажир..." [Текст] / З. Драч // Приднепров. магистраль. – 2013. – 
24-30 мая (№ 18). – С. 3. 

Студенты ДИИТа готовятся к практике в качестве проводников 
пассажирских поездов. 
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43.    Железнодорожник – важная профессия [Текст] // Приднепров. 
магистраль. – 2013. – 6-12 сент. (№ 34). 

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, вручая студенческие 
билеты первокурсникам ДИИТа, отметил, что студенты-железнодорожники 
имеют возможность получать качественное образование, осваивать новые 
технологии, изучать европейский и мировой опыт. 

 
 

44.    Жукова, В.  
Создано для молодежи [Текст] / В. Жукова // Зачёт. – 2013. – 1 фев. – С. 30-
31. 

В статье речь идет об открытии молодежного центра в ДНУЗТ, который 
был открыт 27 августа 2012 по инициативе губернатора Днепропетровской 
области Александра Вилкула.  

 
 

45.    Журавльова, І.  
"Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи": нотатки після 
конференції [Текст] / І. Журавльова, В. Сидоренко // Бібліотечний форум 
України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2013. – № 3. – С. 41-47. 

Про роботу Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна 
бібліотека: філософія, інновації, якість роботи". 

 
 

46.    Замедянська, Н.  
Плануй свої літні канікули вже зараз! [Текст] / Н. Замедянська, 
О. Гололобова // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 10. 

Розповідається про проходження практики студентів ДНУЗТа у якості 
провідників пасажирських вагонів. 

 
 

47.    Заседание круглого стола [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 2. 
В статье идет речь о встрече вице-премьер-министра Украины 

Александра Юрьевича Вилкула с ректором  Александром Николаевичем 
Пшинько и студентами ДНУЖТ в Молодежном центре ДИИТа. 

 
 

48.    Звіт Студради про роботу у 2011-2012 н. р. [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 1. 

Розповідається про виконану роботу та про вибори керівників підрозділів 
Студради на 2012 – 2013 рр. 

 
 

49.    Кійко, А.  
Факультет "Електрифікація залізниць" [Текст] / А. Кійко // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 7. 

У статті висвітлено роботу факультету "Електрифікація залізниць". 
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50.    Кадрове поповнення [Тект] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 18-
24 янв. (№ 1). 

У минулому році Придніпровська залізниця працевлаштувала у своїх 
структурних підрозділах 224 молодих фахівців - випускиків профільних вищих 
навчальних закладів. В їхньому числі 89 – з Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту. 

 
 
 

51.    Казанцев, Е.  
Факультет "Электрификация железных дорог" [Текст] / О. Півник // ДІІТ 
сьогодні. – 2013. – № 6. 

В статье идет речь о факультете "Электрификация железных дорог". 
 
 

52.    Кинах, И.  
Откровенный разговор [Текст] / И. Кинах // Приднепров. магистраль. – 2013. – 
22-28 февр. (№ 6). – С. 2. 

18 февраля в актовом зале управления Приднепровской состоялась 
встреча железнодорожников с кандидатом в депутаты Днепропетровского 
областного Совета ректором ДИИТа Александром Пшинько. 

 
 
 

53.    Кинах, И.  
Учебный класс на колесах [Текст] / И. Кинах // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 8-14 февр. (№ 4). 
 
 
54.    Кирильчук, О.  
На заседании Комиссии Совета по железнодорожному транспорту [Текст] / 
О. Кирильчук // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 4. 
 
 
 
55.    Коновалов, Д.  
Новый руководитель Украинской железнодорожной скоростной 
компании [Текст] / Д. Коновалов // Магістраль. – 2013. – 10-16 лип. (№ 51). – 
С. 2. 

8 июля, заместитель Генерального директора Укрзализныци Павел 
Чекалов представил коллективу Украинской железнодорожной скоростной 
компании нового руководителя этого предприятия - Бреуса Игоря 
Борисовича, который в 1987 году закончил Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. 
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56.    Конык, Н.  
"Душа нашей дистанции" – так отзываются о Владимире Оленченко его 
коллеги [Текст] / Н. Конык, Л. Харенко // Приднепровская магистраль. – 
2013. – 9-15 авг. (30) 

Оленченко Владимир, студент ДИИТа, начал свой профессиональный 
путь в 1976 году в качестве электромонтера. Сегодня, в свой 60-летний 
юбилей, он начальник ремонтно-ревизионного участка Верховецкой 
дистанции электроснабжения. 

 
 

57.    Кот, С.  
Ремейк по расписанию [Текст] / С. Кот // Наше місто. – 2013. – 23 січ. 

25 января, во Дворце студентов Национального университета 
железнодорожного транспорта, состоится фестиваль швединга, съемки 
трехминутных ремейков на художественные фильмы.  

 
 

58.    Краснюк, А.  
Факультет "Промислове та цивільне будівництво" [Текст] / А. Краснюк // ДІІТ 
сьогодні. – 2013. – № 7. 

Розповідь декана факультету "Промислове та цивільне будівництво" про 
роботу факультету. 

 
 

59.    Кращий молодий вчений року [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 1. 
Розповідь про Гордєєву Ірину Олександрівну, канд. техн. наук, доцента 

кафедри економіки та менеджменту, яка здобула друге місце у конкурсі 
"Кращий молодий вчений року". 

 
 

60.    Кучер, В.  
Про підсумки досліджень студентів [Текст] / В. Кучер // ДІІТ сьогодні. – 2013. – 
№ 5. 

З 9 по 11 квітня в рамках тижня студентської науки на кафедрі 
"Українознавства" були проведені засідання трьох секцій 73-ї студентської 
науково-технічної конференції "Гуманітарні проблеми та міжкультурна 
комунікація". 

 
 

61.    Кучеренко, А.  
Самые популярные вузы Днепропетровска – Днепропетровский 
национальный университет им. О. Гончара и Национальный горный 
университет [Текст] / А. Кучеренко // Зоря. – 2013. – 16 серп. – С. 11. 

Определены наиболее востребованные и популярные университеты 
Днепропетровска на 2013 год среди вступителей. Днепропетровский 
национальный университет железнодорожного транспорта имени акдемика 
В. Лазаряна находится на четвертой строчке рейтинга. 
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62.    Лагдан, С.  
Краса людського імені [Текст] / С. Лагдан // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 5. 

10 квітня у Світлиці відбулося засідання підсекції "Власні найменування 
людей", у якому взяло участь 54 студенти. 

 
 

63.    Ладнова, Ю.  
Реалити-шоу: занимаются спортом под прицелом сети [Текст] / Ю. Ладнова // 
Сегодня. – 2013. – 8 нояб. – С. 7. 

В Днепропетровске стартовал уникальный проект, участники которого 
худеют и набирают вес на глазах у тысяч интернет-пользователей. Идея 
проекта под кодовым названием "Трансформация" принадлежит студентке 
экономического факультета ДИИТа Евгении Саловой. 

 
 

64.    Лисенко, О.  
Факультет "Организация строительства железных дорог" [Текст] / О. Лисенко, 
М. Топоркова // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 4. 
 
 
65.    Лопатніченко, Є.  
Лейтенантський випуск [Текст] / Є. Лопатніченко // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 5–11 июля (№ 25). 

26 червня біля монумента "Вічна Слава" проходили урочисті заходи з 
нагоди чергового випуску молодих лейтенантів кафедри військовой 
підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. 
Лазаряна. 

 
 

66.    Лопатніченко, Є.  
Перспективний інженер [Текст] / Є. Лопатніченко // Приднепров. магистраль. 
– 2013. – 5–11 апр. (№ 12). 

Максим Шкуро дипломований інженер, випускник ДІІТу, працює в 
Інформаційно–обчислювальному центрі Придніпровської залізниці. 

 
 

67.    Лопатниченко, Е.  
Отлаженный механизм [Текст] / Е. Лопатниченко // Приднепров. магистраль. 
– 2013. – 5–11 июля (№ 25). 

На станции Богуславский работают высококвалифицированные 
специалисты. Так, например, сигналист Роман Лукьяненко окончил ДИИТ. 

 
 

68.    Любовь к профессии [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 19–
25 апр. (№ 14). – С. 4. 

Минаев Николай Алексеевич в 1991 году с отличием закончил ДИИТ. Им 
внедрено множество оригинальных разработок и смелых идей.   Н
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69.    Мізін, Г.  
Стажування: крок до професіоналізму [Текст] / Г. Мізін // Приднепров. 
магистраль. – 2013. – 27 сент. – 3 окт. (№ 37). 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна постійно підтримує виробничі стосунки з 
Придніпровською залізницею. В цьому році в її структурних підрозділах 
працевлаштовано 92 випускники, у 2014–му буде направлятися близько 100 
випускників. 

 
 

70.    Мазур, Д.  
Інтелектуальний батл [Текст] / Д. Мазур // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 3. 

27 лютого відбувся інтелектуальний батл "Що? Де? Коли?" в медіа–залі 
бібліотеки між факультетами університету. 

 
 

71.    Марценюк, Л. В.  
ДИИТ – в первой десятке [Текст] / Л.  Марценюк // Приднепровская 
магистраль. – 2013. – 8-14 фев. (№ 4). 

ДИИТ – в первой десятке среди почти трех сотен высших учебных 
заведений Украины. Согласно рейтингу сильнейшей в ДИИТе является 
подготовка специалистов по инженерно-техническим, ИТ–специальностям, 
архитектурно–строительным и экономическим. 

 
 

72.    Марценюк, Л.  
Великі можливості [Текст] / Л. Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 7. 

В статті розповідається про попит на випускників ДІІТу різними 
підприємствами. 

 
 

73.    Марценюк, Л.  
Положительное впечатление [Текст] / Л. Марценюк // ДІІТ сьогодні. – 2013. – 
№ 5. 

Речь идет о проверке комиссии городского совета ветеранов по 
проводимой в ДИИТе работы по героико-патриотическом воспитании 
студентов. 

 
 

74.    Марценюк, Л.  
Проблемы и перспективы развития транспорта [Текст] / Л. Марценюк // ДІІТ 
сьогодні. – 2013. – № 6. 

23-24 мая в ДИИТе состоялась 73–я Международная научно–практическая 
конференция "Проблемы перспективы развития железнодорожного 
транспорта". 
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75.    Марценюк, Л.  
Фінансову грамотність тепер будуть вивчати в школі [Текст] / Л. Марценюк // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 6. 

На базі нашого університету відбулася презентація навчального курсу 
"Фінансова грамотність" для загальноосвітніх навчальних закладів 
Дніпропетровської області. 

 
 
 

76.   Метростроевцы Украины получили государственную премию [Текст] // 
Метро и тоннели. – 2013. – № 6. – С. 5. 

В 2013 г. Государственной премией Украины по науке и технике была 
награждена работа "Разработка и внедрение новых ресурсосберегающих и 
техногенно–безопасных технологий строительства метрополитенов и 
тоннелей в Украине" – результат многолетнего труда авторского коллектива, 
в состав которого входил доцент А. Л. Тютькин. 

 
 
 

77.    Мисник, Е.  
На одно бюджетное место претендуют десять абитуриентов [Текст] / 
Е. Мисник // Наше місто. – 2013. – 9 серп. – С. 2. 

Определено количество вступителей на 2013 год, которые подавали 
документы в ДНУЖТ им. академика В. Лазаряна. 

 
 

78.    Мисник, Е.  
Особенности нынешней вступительной кампании [Текст] / Е. Мисник // Наше 
місто. – 2013. 8 лют. – С. 25. 
 
 
 
79.    Мозолевич, Г. Я.  
Про проведення першого турніру з міні-футболу [Текст] / Г. Я. Мозолевич // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 5. 

У статті йде мова про спортивні змагання серед команд молодих вчених 
ВНЗ та НДІ. 

 
 
 

80.    Мозолевич, Г.  
Студентські дебати в рамках міжнародного проекту ООН [Текст] / 
Г. Мозолевич // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 7. 

Розповідається про співпрацю нашого університету з програмою розвитку 
ООН "Місцевий розвиток громад". 
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81.    Мозолевич, Г. Я.  
Про участь у конференції "Інноваційний потенціал європейської вищої школи 
у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття [Текст] / Г. Я. Мозолевич // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 1. 

Розповідь Мозолевича Г. Я., голові Ради молодих вчених університету, 
доцента кафедри "Станції та вузли" про участь у конференції "Інноваційний 
потенціал європейської вищої школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ 
століття".  

 
 

82.    Мороз, О.  
Вибір року – 2013! [Текст] / О. Мороз // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 11. 

 У статті представлені переможці конкурсу "Вибір року – 2013!". 
 
 

83.    Мороз, Е.  
В гости к друзьям! [Текст] / Е. Мороз // Приднепров. магистраль. – 2013. – 15–
21 нояб. (№ 45). 

Представители первичной профсоюзной организации студентов ДИИТа 
побывали на празднике, посвященном 16-й годовщине со дня образования 
Днепропетровского городского детского дома № 1. 

 
 

84.    Назаренко, Е.  
Что ожидает высшее образование? [Текст] / Е. Назаренко // Вісті 
Придніпров'я. – 2013. – 12 берез. – С. 8. 

Об изменениях в системе высшего образования. 
 
 

85.    Не останавливаться на достигнутом [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – 
№ 9. 

В данной статье речь идет о Международной научно-практической 
конференции "Проблемы взаимодействия пути и подвижного состава", 
посвященная 100–летию профессора Моисея Абрамовича Фришмана, 
которая проходила в ДИИТе. 

 
 

86.    Олександр Вілкул вручив студентські квитки першокурсникам – 
майбутнім залізничникам [Текст] // Зоря. – 2013. – 4 верес. – С. 2. 

Студенти-першокурсники Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені В. Лазаряна отримали свої студентські квитки 
із рук віце–прем'єр–міністра Олександра Вілкула. 

 
 

87.    Півник, О.  
День знань у ДІІТі [Текст] / О. Півник // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 8. 

Розповідь про урочисте посвячення у студенти ДНУЗТу. 
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88.    Півник, О.  
Літо за кермом електровоза [Текст] / О. Півник, Д. Білозора // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 10. 

Кожного року студенти ДНУЗТа проходять літню практику помічниками 
машиніста у різних локомотивних депо України, саме цьому і присвячена 
дана стаття. 

 
 

89.    Павленко, Н.  
Большая путейская семья [Текст] / Н. Павленко // Магістраль. – 2013. – 3–9 
квіт. (№ 25). – С. 9. 

Елена Владимировна Кучеренко закончила Днепропетровский 
национальный университет железнодорпожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна и связала свою жизнь с железной дорогой. 

 
 

90.    Пастушенко, В.  
В здоровому тілі – здоровий дух [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 7. 

Розповідь про перший державний екзамен у курсантів випускного курсу 
кафедри військової підготовки Держспецтрансслужби. 

 
 

91.    Пастушенко, В.  
ДІІТ і козацтво Дніпропетровщини [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 6. 
 
 
92.    Пастушенко, В.  
Прапор перемоги в Дніпропетровську [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. 
– 2013. – № 5. 

В статті йде мова про те, що курсанти кафедри військової підготовки взяли 
участь в акції з нагоди Дня Перемоги – автопробіг з копією Прапора 
Перемоги, яка пройшла в 9 травня у Дніпропетровську. 

 
 

93.    Пастушенко, В.  
Святкування професійного свята [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 10. 

Мова йде про святкування професійного свята Дня залізничника на 
кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби. 

 
 

94.    Пастушенко, В.  
Слов'янське коріння [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 5. 

На кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби 
пройшла цікава зустріч курсантів з подружжям письменників Гнатюк 
Валентином Сергійовичем та Юлією Валерієвною.   Н
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95.    Пастушенко, В.  
Так тримати! [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 9. 

На кафедрі "Військової підготовки" підвели підсумки 2012 – 2013 
навчального року та визначили кращого серед викладачів.  

 
 

96.    Пастушенко, В.  
Шестнадцатый пошел! [Текст] / В. Пастушенко // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 9. 

В статье речь идет о студентах кафедры "Военной подготовки", о том как 
они приняли присягу на верность народу Украины. 

 
 

97.    Перевірять практикою [Текст] // Магістраль. – 2013. – 29 черв. –5 лип. 
(48). – С. 4. 

На залізниці України до роботи на літній період за традицією запрошують 
студентів галузевих навчальних закладів. 676 студентів ДНУЗТ будуть 
працювати на Придніпровскій залізниці. 

 
 

98.    Перевертень, М.  
Екскурс у світ сучасного виробництва [Текст] / М. Перевертень // ДІІТ 
сьогодні. – 2013. – № 3. 

Студенти четвертого курсу факультету "Електрифікація залізниць" ДНУЗТ 
відвідали завод "Інтерпайп Сталь", що розташований в промисловій зоні 
міста Дніпропетровська. 

 
 

99.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення 
доктора наук [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – № 5. – С. 3–18. 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступення 
доктора наук Довганюка Степана Степановича, директора Львівської філії 
ДНУЗТ. 

 
 

100.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення 
кандидата наук [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – № 1. – С. 24–126. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення 
кандидата наук Гунько Олени Юріївни, асистента кафедри графіки, 
Машихіної Поліни Борисівни, асистента кафедри гідравліки та 
водопостачання, Єгорова Олега Йосиповича, старшого викладача кафедри 
електронних обчислювальних машин, Іванова Олександра Петровича, 
асистента кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, Мунтян Антоніни 
Олександрівни, старшого викладача кафедри іноземних мов ДНУЗТ. 
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101.    Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – № 2. – С. 30–174. 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення 
кандидата наук Набоченко Ольги Сергіївни, асистента кафедри рухомого 
складу і колії Львівської філії; Окорокова Андрія Михайловича, старшого 
викладача кафедри управління експлуатаційною роботою; Журавля 
Вячеслава Вікторовича, старшого викладача кафедри станції та вузли; 
Сальнікової Ірини Валеріївни, асистента кафедри будівель та будівельних 
матеріалів; Паланчук Дмитра Вікторовича, асистента кафедри будівельного 
виробництва та геодезії; Чаркіної Тетяни Юріївни, асистента кафедри 
економіки та менеджменту; Попової Вікторії Вікторівни, асистента кафедри 
будівельного виробництва та геодезії. 

 
 

102.    Полішко, Т.  
Факультет "Економіка та менеджмент на транспорті" [Текст] / Т. Полішко // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 7. 

Мова йде про діяльність факультету "Економіка та менеджмент на 
транспорті". 

 
 

103.    Положення про студентське самоврядування ДНУЗТ імені академіка 
В. Лазаряна [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 1. 
 
 
104.    Попович, М.  
Факультет "Мости та тунелі" [Текст] / М. Попович // ДІІТ сьогодні. – 2013. – 
№ 7. 

Висвітлено діяльність факультету "Мости і тунелі". 
 
 

105.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 18-24 янв. 
(№ 1). 

Наказом начальника Придніпровськойї залізниці з 2 січня 2013 року на 
посаду начальника адміністративної служби - помічника начальника залізниці 
призначений Гавриленко Сергій Олександрович, який закінчив ДІІТ за 
спеціальністю "Будівництво заліниць, колія і колійне господарство, 
менеджмент організацій". Має кваліфікацію інженер-будівельник, менеджер-
економіст. 

 
 

106.    Призначення // Приднепров. магистраль. – 2013. 5–11 апр. (№ 12). – 
С. 3 

Наказом начальника Придніпровської залізниці з 2 квітня на посади 
головного інженера і першого заступника начальника Запорізької дирекції 
залізничних перевезень призначено Лашка Сергія Леонідовича і Соколова 
Владислава Юрійовича відповідно, які закінчили ДІІТ за спеціальністю 
"Організація перевезень і управління на залізничному транспорті". 
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107.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 12–18 июля 
(№ 26). 

Наказом Генерального директора Укрзалізниці з 8 липня 2013 року 
директром державного підприємства ДП "Українська залізнична швидкісна 
компанія" призначено Бреуса Ігоря Борисовича, який закінчив 
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. 

 
 

108.    Призначення [Текст] // Приднепровская магистраль. – 2013. – 16-22 
авг. (№ 31). 

Наказом Генерального Директора Укрзалізниці Сергія Болоболіна з 14 
серпня на посаду першого заступника начальника Придніпровської залізниці 
призначено Гаврилюка Юрія Леонідовича. 

 
 

109.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 19–25 апр. 
(№ 14). 

16 квітня Генеральний директор Укрзалізниці Сергій Болоболін представив 
колективу відомства заступника Генерального директора Державної 
адміністрації залізничного транспорту України ЧЕКАЛОВА Павла 
Леонтійовича. 

 
 

110.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 22–28 нояб. 
(№ 46). 

З 18 листопада наказом начальника Придніпровської залізниці Ігоря 
Гладкіх на посаду начальника служби локомотивного господарства 
призначено Любку Володимира Степанович, та з 19 листопада на посаду 
начальника Дніпропетровського пасажирського вагонного депо призначено 
Крутенка Валерія Миколайовича. 

 
 

111.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 25–31 янв. 
(№ 2). 

Наказом начальника Придніпровської залізниці з 21 січня 2013 року на 
посаду заступника начальника служби – начальника відділу експлуатації 
ремонту рухомого складу служби приміських пасажирських перевезень 
призначений Компанієць Олександр Володимирович, який закінчив ДІІТ за 
спеціальністю "Електричний транспорт". 

 
 

112.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 29 нояб. –5 
дек. (№ 47). 

З 27 листопада наказом начальника Придніпровської залізниці Ігоря 
Гладкіх на посаду першого заступника начальника Запорізької дирекції 
залізничних перевезень призначено Савчука Мирослава Васильовича, та з 
22 листопада на посаду начальника станції Запоріжжя–ІІ призначено Нішту 
Михайла Михайловича.   Н
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113.    Призначення [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 6–12 сент. 
(№ 34). 

Наказом Генерального директора Державної адміністрації залізничного 
транспорту України з 3 вересня на посаду начальника Дніпрпетровської 
дирекції залізничних перевезень призначено Борецького Анатолія 
Станіславовича, який закінчив ДІІТ за спеціальностями "Організація  
перевезень і управління на залізницях" та "Інтероперабельність і безпека на 
залізничному транспорті". 

 
 

114.    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спрту України щодо присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року = Список здобувачів 
наукового ступення кандидата наук [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – 
№ 2. – С. 29–97. 

Каленик Костянтин Леонідович, кафедра колії та колійне господарство; 
Карзова Оксана Олександрівна та Краснов Роман Володимирович, кафедра 
автоматизований електропривод. 

 
 

115.    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України 
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 474–р [Текст] // Уряд. кур'єр. 
– 2013. – 23 лип. – С. 12–13. 

Студенту 4 курсу ДНУЗТ, Старовойтову Сергію Васильовичу, призначена 
академічна стипендія КМУ. 

 
 
 

116.    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України 
студентам вищих навчальних закладів : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 лют. 2013 р. № 62–р [Текст] // Уряд. кур'єр. Орієнтир. – 2013. – 
20 лют. – С. 15. 

Студенту 4 курсу ДНУЗТ, Старовойтову Сергію Васильовичу, призначена 
академічна стипендія КМУ. 

 
 
 

117.    Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 
2012 року : Указ Президента України від 16 травня 2013 року 
№ 279/2013 [Текст] // Уряд. кур'єр. – 2013. – 23 трав. – С. 13. 

Тютькину Олексію Леонідовичу – кандитатові технічних наук, доцентові 
ДНУЗТ за розробку та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно 
безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні 
присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. 
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118.    Радченко, М.  
Фінансова грамотність [Текст] / М. Радченко // Освіта. – 2013. – 12–19 черв. 
(№29). – С. 5. 

У Технічному ліцеї при Дніпропетровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася презентація 
навчального курсу "Фінансова грамотність". 

 
 

119.   Результати проміжних виборів депутатів Дніпропетровської обласної 
ради в одномандатних виборчих округах [Текст] // Зоря. – 2013. – 8 берез. – 
С. 5. 
 
 
120.    Результативная профориентация [Текст] // Приднепров. магистраль. 
– 2013. – 13–19 сент. (№ 35). 

В этом году 43 выпускника Днепропетровской детской железной дороги 
стали студентами профильных учебных заведений. В частности, пятеро 
поступили в ДИИТ. 

 
 

121.    Рибальченко, В.  
Мільйон на гранти для молодих науковців [Текст] / Володимир Рибальченко // 
Голос України. – 2013. – 27 груд. – С. 9. 

Про регіональний інтелектуальний конкурс серед молодих науковців. На 
фото: Сорока М. Л., Мозолевич Г. Я., Малашкін В. В., Акулов А. С. 

 
 

122.    Романов, Ю.  
Теперь почти французы [Текст] / Ю. Романов // Магістраль. – 2013. – 6–12 берез. 
(№17). – С. 3. 

35 выпускников магистратуры ДНУЖТ, завершившие в ноябре 2012 года 
обучение по специальности "Интероперабельность и безопасность на 
железнодорожном транспорте", получили дипломы Парижской 
Национальной школы мастерства и профессий. 

 
 

123.    Рудницкая, Е.  
В город пришла японская весна [Текст] / Е. Рудницкая // Комс. правда в 
Украине. – 2013. – 1–8 мая (№ 96/18). – С. 7. 

Рассказывается о цветении сакуры, которая находится в парке возле 
ДИИТа.  

 
 

124.    Сергиенко, Е.  
Выпускникам вузов – гарантированное трудоустройство [Текст] / 
Е. Сергиенко // Наше місто. – 2013. – 15 фев. – С. 3. 

Встреча ректора ДНУЗТ Александра Пшинько с вице-премьер–министром 
Украины Александром Вилкулом на базе Национального университета 
железнодорожного транспорта. 
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125.   Система выбирает лучших  [Текст]  //  Магістраль. – 2013. – 
25-31 груд. (№ 99). – С. 6–7. 

Алексей Черненко после окончания вуза в 2011 г. пошел работать 
составителем поездов, а за два года "дорос" до начальника станции 
Богачево Одесской магистрали. 

 
 

126.    Скалозуб, В. В.  
Проблеми розвитку інтелектуальних автоматизованих технологій в умовах 
інформаційного типу економічного зростання [Текст] / В. В. Скалозуб, 
В. Вл. Скалозуб // Проблеми економіки транспорту : тези доп. ХІ Міжнар. 
наук. конф. (25.04–26.04.2013) / Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : ДНУЗТ, 2013. – С. 168–169. 
 
 
127.    Скалозуб, В. В. 
Факультет "Технічна кібернетика" [Текст] / В. Скалозуб // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 7. 

Розповідь про діяльність факультету "Технічна кібернетика". 
 
 

128.    Соломка, В.  
Конференція пройшла на високому рівні [Текст] / В. Соломка // ДІІТ сьогодні. 
– 2013. – № 6. 

На факультеті "Мости і тунелі" відбулося засідання Всеукраїнської 
науково-технічної конференції "Штучні споруди транспорту" за участю 
молодих вчених, магістрантів та студентів. 

 
 

129.    Сорока, А.  
Железнодорожник по призванию, художник в сердце [Текст] / А. Сорока // 
Приднепровская магистраль. – 2013. – 16–22 авг. (№ 31). 

Ветерану железнодорожного транспорта, члену Национального союза 
мастеров народного искусства Украины с 2001 года, Станиславу Дорошенко 
в сентябре исполнится 75 лет. 

 
 

130.    Сорока, М.  
ДІІТ – центр "екологічного інтелекту" Дніпропетровщини [Текст] / М. Сорока // 
ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 6. 

14–15 травня на базі кафедри "Хімія та інженерна екологія" ДНУЗТ 
відбулася VIII Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених 
"Екологічний інтелект – 2013". 

 
 

131.    Сорока, М.  
Инициативы экологического образования ДИИТа – от теории к 
практике [Текст] / М. Сорока // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 4.   Н
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132.    Сорока, А.  
Жизнь прожита не зря [Текст] / А. Сорока // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 24–30 мая (№ 18). – С. 4. 

Михаил Гришин почетный железнодорожник, работал стрелочником на 
станции Мелитополь, после оконания ДИИТа занимал ряд должностей на 
Запорожском отделении. Ушел на пенсию с поста главного ревизора по 
безопасности поездов и автотранспорта. 

 
 
 

133.    Соромитько, Е.  
Днепропетровские студенческие общежития [Текст] / Е. Соромитько, 
Е. Рудницкая, И. Алимова // Комс. правда в Украине. – 2013. – 29 авг. – С. 15. 

В статье рассказывается о общежитиях Днепропетровских университетов, 
в том числе и о общежитии ДИИТа. 

 
 
 

134.    Спектор, В.  
В дорогу дальнюю состав отправится... [Текст] / В. Спектор // Магістраль. – 
2013. – 26 січ. – 1 лют. (№ 6). – С. 6. 

Юрий Мруць после окончания Днепропетровского института инженеров 
железнодорожного транспорта работал во Львовском пассажирском депо. 
Последние два года он возглавляет вагонное депо Луганск. 

 
 

135.    Список здобувачів наукового ступення кандидата наук [Текст] // 
Атестаційний вісник. – 2013. – № 6. – С. 23–67. 

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України щодо присудження нових ступенів і присвоєння 
вчених звань від 25 квітня 2013 року. 

 
 
 

136.    Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян 
іноземних держав) [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – № 2. – С. 92–97. 

Ахмад Муса Махмуд Алхдур (громадянин Хашимітського Королівства 
Йорданія). 

 
 
 

137.    Список здобувачів ступення кандидата наук [Текст] // Атестаційний 
вісник. – 2013. – № 5. – С. 17–56. 

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і приєсвоєння 
вчених звань від 28 березня 2013 року. 
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138.    Список педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ–ІV 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III–IV рівнів акредитації, 
яким присвоєно вчене звання доцента [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – 
№ 1. – С. 10–28. 

Баль Олені Миронівні присвоєно звання доцента кафедри рухомого складу 
і колії Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 
 

139.    Список педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 
акредитації та закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, яким 
присвоєно вчене звання доцента [Текст] // Атестаційний вісник. – 2013. – 
№ 2. – С. 108-138. 

Білухін Дмитро Сергійович, доцент кафедри електрорухомий склад 
залізниць та Маловічко Володимир Володимирович, доцент кафедри АТЗ. 

 
 

140.    Срібний, А.  
Будуй свою кар'єру ще під час навчання! [Текст] / А. Срібний // ДІІТ сьогодні. – 
2013. – № 10. 

У статті йде мова про можливість студентів ДНУЗТ проходити стажування 
на залізницях України. 

 
 

141.    Стали депутатами [Текст] // Приднепров. магистраль. – 2013. – 8–14 
марта (№ 8). – С. 2. 

На выборах в Днепропетровский областной и городской советы победил 
А. Н. Пшинько – ректор Днепропетровского национального университета 
железнодорожного транспорта. 

 
 

142.    Танасієнко, Т.  
Перший Всеукраїнський [Текст] / Т. Танасієнко // Приднепров. магистраль. – 
2013. – 27 дек. –9 янв. (№ 51). 

18–19 грудня в Харкові в Центральному Будинку науки і техніки Південної 
залізниці пройшов перший Всеукраїнський зліт молодих спеціалістів, в якому 
також взяв участь Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

 
 

143.    Танасиенко, Т.  
Кузница рабочих квадров [Текст] / Т. Танасиенко // Приднепров. магистраль. 
– 2013. – 25–31 окт. (№ 41). 

На базе ДИИТа два преподавателя Днепропетровского центра 
профессионального развития персонала дороги  и 12 специалистов дороги 
прослушали соответствующий курс, получив право обучать по этому 
направлению железнодорожников. 
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144.    Танасиенко, Т.  
"Мы одна деповская семья" [Текст] / Т. Танасиенко // Приднепров. 
магистраль. – 2013. – 6–12 сент. (№ 34). 

Москаленко Игорь Виталиевич заочно окончил ДИИТ, сейчас возглавляет 
профсоюзную организацию депо. В депо работает почти 30 лет. Прошел все 
ступеньки роста от помощника машиниста электропоезда до инструктора 
локомотивных бригад. 

 
 
 

145.    Танасиенко, Т.  
"Пряник" для молодых специалистов [Текст] / Т. Танасиенко // Приднепров. 
магистраль. – 2013. – 29 марта-4 апр. (№11). 

В этом году первые десять выпускников ДИИТа, придут работать по 
направлению в свои структурные подразделения. 

 
 

146.    Ткач, О.  
Сучасна освіта – гарне майбутнє [Текст] / О. Ткач // Вісті придніпров'я. – 
2013. – 3 верес. – С. 2. 

У день знань Олександр Вілкул взяв участь у святі Першого дзвоника та 
посвячення у студенти першокурсників ДНУЗТ. 

 
 
 

147.    У Новомосковську 35 родин військовослужбовців отримали ключі від 
квартир [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 1. 

Розповідається про отриманні квартири у Новомосковську випускниками 
військової кафедри ДНУЗТ. 

 
 

148.    Факультет "Механічний" [Текст] // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 11. 
 
 
 
149.    Фролов, С.  
Игрушечные слоны, черепахи,... грузины [Текст] / С. Фролов // Вісті 
Придніпров'я. – 2013. – 1 серп. – С. 12. 

Выпускница ДИИТа – Виктория Вощина, бухгалтер по профессии, освоила 
искусство создания обучающих игрушек для детей.  

 
 
 

150.    Чередниченко, Е.  
Екатерина Квасникова: "Велосипед всегда со мной" [Текст] / 
Е. Чередниченко // Вісті Придніпров'я. – 2013. – 10 верес. – С. 5. 
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151.    Черный, В.  
"Я помню, я горжусь!" [Текст] / В. Черный // Приднепровская магистраль. – 
2013. – 9–16 мая (№ 16). – С. 4. 

В Днепропетровске бережно хранится память о железнодорожниках, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Во дворе ДИИТа сооружен 
памятник погибшим студентам. 

 
 

152.    Шапошник, В.  
На заводі "Трібо" [Текст] / В. Шапошник // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 11. 

Розповідається про екскурсію кафедри "Вагони та вагонне господарство" 
на Білоцерківський завод "Трібо", а також про відкриття новітнього наукового 
центру заводу. 

 
 

153.    Швайко, Ю.  
Делился опытом ДИИТ [Текст] / Ю. Швайко // Магістраль. – 2013. – 13-19 
лют. (№ 11). – С. 3. 

В Молодежном центре Днепропетровского национального университета 
железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, состоялась 
встреча  А. Вилкула со студентами и ректорами местных вузов. Обсуждались 
различные аспекты развития высшего образования. 

 
 

154.    Шевчук, І.  
Читати або деградувати? [Текст] / І. Шевчук // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 9. 
 
 
155.    Шилько, С.  
Доповідь ректора університету професора Олександра Миколайовича 
Пшинько на розширеному засіданні вченої ради університету "Про підсумки 
роботи у 2012 - 2013 навчальному році та завдання на новий навчальний 
рік [Текст] / С. Шилько // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 8. 
 
 
156.   Школа для майбутніх залізничників [Текст] // Приднепров. магистраль. 
– 2013. – 13-19 сент. (№ 35). 

З початку року в структурних підрозділах Придніпровської залізниці 
пройшли практику майже 470 студентів, з них – студенти ДІІТу. 

 
 

157.    Шруб, К.  
Быть лидером – это дорога к успеху [Текст] / К. Шруб // Днепр. вечерний – 
2013. – 3 сент. – С. 7. 

В день знаний Александр Вилкул принял участие в празднике Первого 
звонка и посвящения в студенты первокурсников ДНУЖТ. 
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158.    Ярмола, Н.  
Творити добро може кожен [Текст] / Н. Ярмола // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 2. 

Про благодійну організацію "ДОМ" створену студентами ДНУЗТ та про 
добрі вчинки її волонтерів. 

 
 

159.    Ящук, Е.  
5 лет вместе... [Текст] / Е. Ящук // ДІІТ сьогодні. – 2013. – № 6. 

Речь идет о группе 958 студентов ДИИТа, из которой в течении 5 лет 
учебы не был никто отчислен. 
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