Н

ещодавно у Львівському коледжі транспортної інфраструктури відбулася інтелектуальна вікторина у
форматі брейн-рингу з предмету “Технологія галузі та
технічні засоби залізничного транспорту”, учасниками якої були
три групи другокурсників, що навчаються за спеціальністю
“Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового
рухомого складу”. Цей конкурс організатори приурочили до двох
свят – Дня залізничника та Дня студента.

тю та послідовністю відповідей.
Активними були всі команди, та
найбільше правильних відповідей
дали студенти груп 2Т-59 та 2Т60. Часто знавці знаходили правильну відповідь, навіть не дочекавшись, поки ведуча завершить
формулювання конкурсного запитання. А це за правилами змагання кваліфікувалося як порушення
регламенту, що позбавило деякі
команди певної кількості балів.
У підсумку найкраще турнірний марафон пройшла команда
групи 2Т-59 (класний керівник
Сергій Сенько) на чолі з капітаном
Романом Чучаком. Переможці набрали в сумі 106 залікових балів.
Другою за результатами брейнрингу стала група 2Т-60 (капітан
Юрій Войтик), третіми фінішували
юні ерудити з групи 2Т-58 (капітан
Микола Горбатий).

реможцям пам’ятні подарунки та
грамоти і висловила сподівання,
що різноманітні конкурси у коледжі стануть доброю традицією.
Зокрема брейн-ринг – це новий
формат змагання, який до вподоби студентам.
Підбиваючи підсумки турніру,
можна з упевненістю сказати, що
росте гідна зміна молодих залізничників. Викладачі коледжу до-

кладають максимум зусиль для
заохочення дітей до вивчення
профільних предметів, важливих
для подальшої роботи на залізничному транспорті.
Володимир ЛИТВИН,
студент 2-го курсу, староста
відділення “Тяговий рухомий
склад” Львівського коледжу
транспортної інфраструктури
Фото Володимира ЯВОРСЬКОГО
Реклама

За правилами брейн-рингу
змагання між трьома групами (у
складі кожної команди було по
три учасники разом із капітаном)
проводилися в три тури. У кожному турі учасники відповіли на дві
групи запитань, а в третьому – фінальному турі – було три групи
запитань. Усі запитання стосувалися пройдених тем з предмету,
зокрема – основних напрямків
роботи залізниці, а саме: тяговий
рухомий склад, контактна мережа,
будова залізничної колії, вагони
та інше. Оскільки учасники інтелектуального турніру продемонстрували гарні знання, кваліфікованому журі, до якого увійшли

завідувач відділення “Тяговий
рухомий склад” Федір Ковач,
викладачі відділення Роман
Венгер, Андрій Лазорів, Руслан
Семчук, Роман Шидловський та
староста відділення “Тяговий
рухомий
склад”
Володимир
Литвин, було непросто обрати
переможців.
Варто відзначити і стартове
хвилювання команд, проте впевненості учасникам додавала серйозна група підтримки. Ведуча брейнрингу – студентка третього курсу
спеціальності “Бухгалтерський облік” Ірина Гаврилюк – ознайомила
присутніх із правилами змагань,
а журі слідкувало за правильніс-

Коментуючи перебіг та результати професійного інтелектуального турніру, завідувач відділення “Тяговий рухомий склад”
Федір Ковач не приховував задоволення від належної підготовки і
рівня знань своїх студентів.
– Мені дуже сподобалися відповіді учасників, хоча часом конкурсантам бракувало витримки,
та я розумію, що все це – через
хвилювання. Вважаю, що всі студенти заслуговують на перемогу,
але найактивнішими були саме
учасники команди з групи 2Т-59,
– зазначив Федір Михайлович.
Викладач предмету “Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту” Володимир
Яворський теж поділився своїми
враженнями від конкурсу:
– Такі змагання варто проводити не лише на базі одного відділення, а й між групами студентів
різних залізничних спеціальностей, адже це – хороший спосіб
перевірки знань. Тим більше, що
в такій невимушеній атмосфері
дітей можна більше зацікавити до
вивчення предмету.
Найприємніша місія – нагородження переможців – випала
заступнику директора коледжу з
виховної роботи Зоряні Данилик
та
викладачу
Володимиру
Яворському.
Зоряна Зенонівна вручила пе-
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