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оригінальність танцювального номера “Пупсик”, де студент Назар
Нуд успішно виступив у головній
ролі комічного пупсика, яким опікується гурт дівчат із наймолодшою артисткою свята – Юлечкою
Мосейчук.
Чарівну стать солістів цьо-

Голова профкому студентів
Львівської філії Юлія Германюк
привітала всіх із Днем студента
і нагородила переможців з мініфутболу та багатоборства серед
груп факультету.
Наприкінці концерту заступник голови ради з гуманітарного

го вечора представляла Ірина
Карпа із авторськими композиціями у стилі хіп-хоп “Москва чи
Нью-Йорк” та “Втрачене кохання”.
Майстерність виконання танцювального номеру з елементами
спортивних вправ продемонстрували студенти-заочники брати Руслан та Василь Паламарі з
гурту “Адреналін”, а дует у складі
Богдана Пристацького та Аліси
Мосейчук зворушив виконанням
ліричної пісні про кохання.
Про “важкі” студентські будні
двійочниці, особливо під час сесії,
розповіла у гумористичному вірші
“Студент” Оксана Бабіїв. Щоб глядачі повірили у щирість хвилюючих
роздумів горе-студента, Оксані довелось перед тим добряче потренуватися для такого перевтілення,
бо насправді дівчина в навчанні
– відмінниця.
Студентське життя кожного
вчорашнього випускника школи
розпочинається із урочистого
посвячення в першокурсники. Для
цієї поважної місії до студентів
Львівської філії в той вечір завітав
сам Папа Римський, роль якого
виконав заступник декана Микола
Баб’як. Разом із своїм перекладачем (Максимом Бохіним) він прочитав посвяту, прийнявши яку, за
легендою, студенти уже не можуть
спізнюватися на пари, пропускати
їх та одержувати низькі оцінки.

виховання ДНУЗТ ім. академіка
В. Лазаряна Наталія Сурмило
зачитала привітання від ректора ДНУЗТ Олександра Пшінька.
Приємним стимулом до навчання
став наказ ректора про преміювання в розмірі стипендії (530 грн)
шістдесяти студентів факультету
Львівської філії за відмінне навчання, науково-дослідну роботу й активну участь у громадському житті
факультету.
Заступник декана Микола
Баб’як від усього колективу студентів та викладачів висловив
слова подяки дорожньому комітету профспілки та об’єднаному комітету профспілки Львівської дирекції залізничних перевезень за
підтримку в організації цього концерту. Особлива подяка інженеру
інформаційно-обчислювального
центру Ірині Яремків – випускниці
Харківської державної академії залізничного транспорту і тим, хто не
навчався у ДІІТі, але доклав усіх
зусиль, щоб це свято відбулося!
А завершилося святкування
урочистим виконанням маршу
Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна,
який разом із артистами на сцені
співав увесь зал.
Галина КВАС
Фото автора та Тараса ТКАЧА

Студентське свято майбутніх залізничників
Студенти
факультету
Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
нещодавно черговий раз продемонстрували справжню багатогранність своїх талантів. За
підтримки дорожнього комітету профспілки, об’єднаного комітету профспілки Львівської
дирекції залізничних перевезень святковими концертами
відзначили 80-річчя ДІІТу, нещодавній День залізничника та
Міжнародний день студента.
На свято запросили всіх, для
кого цей залізничний навчальний
заклад, що відзначає такий поважний ювілей, став рідною альма-матер. У залі зібралися і випускники
минулих років, і теперішні студенти, і зовсім маленькі глядачі, які,
сподіваємося, у майбутньому за
прикладом своїх батьків, братиків
чи сестричок теж поповнять залізничне студентство.
Студенти разом із своїм ідейним натхненником, незмінним
організатором усіх культурних
заходів заступником декана факультету Миколою Баб’яком до
концерту підготувалися ґрунтовно
– на розгляд публіки представили відеоверсію історії створення
та багаторічного функціонування
Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Перед очима глядачів промайнули
фото керівників цього навчального
закладу, які в різні часи його очолювали: Нікандра Михайловича
Федіченка, Гаврила Олексійовича
Чумаченка,
Івана
Івановича
Іванова, Всеволода Арутюновича
Лазаряна, Миколи Романовича
Ющенка, Віктора Агапійовича
Каблукова, Олександра Миколайовича Пшінька, а також викладачів, які чимало років пропрацювали і виховали загалом 60
тисяч студентів та випускників, що
досягли значних успіхів у кар’єрі.
Залізничний ВНЗ має ким пишатися – випускником ДІІТу є нинішній
керівник Укрзалізниці Михайло

Костюк. На Львівській залізниці
сьогодні працюють випускники
– начальник залізниці Богдан Піх,
заступник начальника залізниці з
рухомого складу та матеріальнотехнічного постачання Іван Груник,
перший заступник начальника залізниці-головний інженер залізниці
Володимир Кисельов, начальник
служби вагонного господарства
Петро Калітчук, головний механік
локомотивного депо Львів-Захід
Петро Ручка та ще дуже багато
знаних людей, які щодня докладають усіх зусиль для того, щоб
залізнична галузь міцнішала та
розвивалася.
Упродовж усієї концертної програми глядачі побачили чимало
відеосюжетів, які розкривали все
різноманіття студентського життя
університету, зокрема діяльність
військової кафедри ДІІТу, історію
створення Львівської філії університету, роботу профкому. Ці
захоплюючі кадри створили студенти Віктор Копін та Михайло
Довганюк разом із відданим серцем Львівській філії Володимиром
Котиком, який працює в локомотивному депо Львів-Захід і паралельно здобуває звання магістра.
Пам’ять про минуле, про тих,
кого уже немає з нами – це незмінна традиція ДІІТу. Глядачам
запропонували “п’ять хвилин на
роздуми” – вшанувати пам’ять

тих, хто ще зовсім недавно був
серед нас. На екрані один за одним з’являлись знайомі для багатьох залізничників фотографії...
Наприкінці відеосюжету на екрані
з’явилось фото усміхненого чоловіка в окулярах – викладач ДІІТу
Іван Петрович Корженевич зараз
щодня, щогодини бореться за своє
життя. Микола Баб’як закликав усіх
небайдужих людей допомогти цій
людині, для цього перед актовим
залом була встановлена скринька
для пожертв на його лікування.
Першими, кого запросили
на святкову сцену ведучі вечора – студенти Мар’яна Борух та
Максим Бохін, був вокально-інструментальний гурт “Земляки” з
пасажирського вагонного депо
Львів разом із Оксаною Паськевич,
Богданом Шустером та художнім
керівником Романом Остапчуком.
Акапельним виконанням відомої
пісні “Дивлюсь я на небо” зірвав
гучні оплески майстер пасажирського вагонного депо Львів
Богдан Шустер. Драйв у концерт
внесла українська зірка Zоряна.
Особливо запам’ятається студентам спільне з нею виконання
пісень на сцені. Ліричну естафету
продовжили Богдан Пристацький
з композицією “Скажи, гітаро”
та Василь Швайковник із піснею
“Три хвилини” з репертуару гурту “Друга ріка”. Оцінили глядачі й
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