
Свято першого дзвоника – 2019 року в Дніпровському 

професійному залізничному ліцеї 

          2 вересня в ДПТНЗ «Дніпровському професійному залізничному ліцеї» 

пройшла урочиста лінійка, присвячена Першому дзвонику, Дню знань. На цей 

день чекали викладачі, майстри, батьки та учні  нашого ліцею. Свято пройшло 

під девізом «Ми різні, але ми єдині!». В цей день були присутні гості з 

структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» 

регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в.о. 

начальника депо Лобко Ігор Миколайович, начальник відділу кадрів  Чабан 

Анатолій Миколайович, а також з виробничого підрозділу філії «Пасажирська 

компанія» АТ «Укрзалізниця» Дніпровського пасажирського вагонного депо – 

інженер з підготовки кадрів Гаркуша Олена Вікторівна, начальник ПТО 

Шерстюк Сергій Олексійович.  

          В зв’язку з впровадженням дуальної форми навчання  вся робота 

виробничого навчання та виробничої практики побудована на підґрунті 

соціального партнерства, спрямована на формування нової моделі професійної 

підготовки кваліфікованих робітників, що впроваджується на базі 

підприємств, установ, організацій, що передбачає зміцнення зв’язків 

відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Перший урок 

«Ми різні, але ми єдині!» 

Вересень в нашому навчальному закладі починається з першого дзвоника, 

першого уроку. Цей день завжди урочистий і хвилюючий. 

В зв’язку з впровадженням дуальної форми навчання перший урок для 

учнів груп №7,8,16 провели  гості з структурного підрозділу «Локомотивне 

депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця» в.о. начальника депо Лобко Ігор 

Миколайович, начальник відділу кадрів  Чабан Анатолій Миколайович, а 

для груп №4,9 з виробничого підрозділу філії «Пасажирська компанія» АТ 

«Укрзалізниця» Дніпровського пасажирського вагонного депо – інженер з 

підготовки кадрів Гаркуша Олена Вікторівна, начальник ПТО Шерстюк 

Сергій Олексійович. 

Учні уважно слухали розповідь про важливість та самовідданість, 

необхідність роботи залізничника, про те з чого починається 

надзвичайний, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, опановуючи 

професію залізничника, до нових звершень, до самостійного життя. 

Перший крок зроблено. А досягнення цієї мети – плідна співпраця та 

соціальне партнерство між ліцеєм та структурними підрозділами 

регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», 

сьогодні та в майбутньому. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


