Студент –
“професія” весела

С

вятковим концертом із оригінальними театральними номерами, піснями та жартами
студенти Львівської філії Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за підтримки
дорожнього комітету профспілки відзначили своє
“професійне” свято – День студента. Через екзаменаційні модулі, які студенти складали упродовж
листопада, традиційний концерт цього року відбувся дещо пізніше – наприкінці місяця.
Ведучі свята – студенти Юлія
Варениця, Ірина Мазуранчик та
доцент Микола Баб’як представили глядачам зіркових гостей вечора – художнього керівника гурту

чів промайнули цікаві студентські
будні – підготовка до іспитів, проходження виробничої практики,
спільний відпочинок. Презентацію
своєї групи студенти першокурс-

“Земляки” Романа Остапчука та
учасницю телевізійного проекту
“Голос країни”, фіналістку українського відбору “Євробачення2010” Мар’яну Нестайко, які виступили перед глядачами зі своїми
популярними пісенними композиціями. Вокальну естафету від
гостей перейняли студенти Андрій
Гнатюк і Тарас Бобко, виконавши
пісні з репертуару гурту “Земляки”.
Довершену танцювальну майстерність продемонстрував першокурсник Юрій Зелик зі своєю партнеркою Юлією Стецюк з факультету
хореографіі Львівського університету фізичної культури. Вокальним
талантом порадували присутніх
учасниці співочого колективу зі
Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту.
А далі усі, хто завітав на
свято, побачили жартівливі інтермедії про студентське життя.
Кожна група 3-го та 4-го курсів
представила на розсуд журі свій
відеоролик. Перед очима гляда-

ники та збірна 2-го курсу доповнили гумористичними номерами
на сцені, у яких не обійшли увагою жодну залізничну професію.
Веселі ситуації зі студентського
життя продемонстрували й учасники команди КВК “ЛАФА”.
Оцінювало художню самодіяльність студентів поважне
журі – заступник начальника
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тей “Вагони” та “Локомотиви” – за
винахідливість. У номінації “За
кращу карикатуру на залізничну
тематику” перемогу святкувала
група 833 спеціальності “Вагони”.
Група третьокурсників спеціальності “Локомотиви” стала кращою
у номінації “Найкраще відображення життя своєї групи серед
студентів ІІІ курсу”, а в аналогічній номінації серед четвертокурсників перемогла група 843 спеціальності “Локомотиви”.
За танцювальну майстерність
журі відзначило студента-першокурсника Юрія Зелика. Грамоту
за відданість рідній філії отримали від журі студент-першокурсник

служби кадрової і соціальної
політики Андрій Кирда, начальник
Центру професійного розвитку
персоналу Львівської залізниці Володимир Шушков, голова
Молодіжної ради дорпрофсожу
Артем Корольков, доцент, кандидат педагогічних наук Львівської
філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна Тетяна Шаргун,
практичний психолог Львівського
міжрегіонального вищого професійного училища залізничного
транспорту Леся Чупа.
Не обійшлося на святі і без
нагород. За вагомий особистий
внесок у підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу
2012 року та з нагоди професійного свята – Дня залізничника
– подяками від керівництва залізниці та президії дорпрофсожу
відзначено викладача Львівської
філії ДНУЗТ Тетяну Шаргун та
студентів-волонтерів
Миколу
Дудка, Мирона Кушика, Зоряну
Левицьку, Богдана Мужика,

Юліану Андрейченко.
Після завершення конкурсної
програми журі оголосило переможців. У номінації “Найкраще
представлення своєї спеціальності” перемогу здобула група
814 спеціальності “Організація
перевезень і управління”, студентів цієї групи відзначено і за артистичність. Групу 815 спеціальності “Будівництво залізниць”
журі відзначило за дружність, а
об’єднану групу 813 спеціальнос-

Роман Гришканич, четвертокурсник Михайло Довганюк та незмінний організатор Дня студента
– доцент, кандидат технічних
наук Микола Баб’як. Кожна групапереможець отримала солодке
доповнення до переможних грамот – торт. Спеціальним призом
від Молодіжної ради дорпрофсожу нагороджено об’єднану групу
студентів другого курсу.
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